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การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3

A STUDY OF TRANFORMATIONAL LEADERSHIP OF PRIMARY SHCOOL
ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICES OF THE

KHON KAEN EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 (2 ) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา

และประสบการณการในทํางานและ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ของผูบริหารสถาน

ศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกนเขต 3 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีไ้ดแก ผูบรหิาร

สถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จํานวน 10 คนและ 300 คน

ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คะแนนเฉลี่ย (5) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test 

และ F-test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกตางของคาเฉล่ียจะทาการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe’s Method)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

 1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x= 4.06) เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูระดับมากทุกดานโดยรายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ

(x= 4.12) รองลงมา ไดแกการสรางแรงบันดาลใจ (x= 4.08) และการกระตุนทางปญญา (x= 4.04) และดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x= 4.03) 

 2. และเมือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จาํแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการในทํางาน พบวาไมพบความแตกตางใน
ภาพรวมและรายดานท้ังดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 

และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

 3.  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถาน

ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 ซึ่งสามารถสรุปในแตละดาน คือ ดานการมี

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

** อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีการวิสัยทัศนในการบริหาร มี

ความเชื่อมั่นในตนเองและตลอดการแสดงตนเปนแบบอยางที่ดี ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถานศึกษาตอง

แสดงออกถึงการโนมนาวจูงใจใหผูรวมงานเกิดความตระหนักหรือมีความเขาใจตอวิสัยทัศน ดานการกระตุนทางสติ

ปญญา ผูบริหารสถานศึกษาตองกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ ในการแกปญหา สงเสริมใหผู

รวมงานไดพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ผูบริหารสถานศึกษาตอง เอาใจใสและเปนกันเองตอผูรวมงานทุกคน ตองมอบหมายงานตามความสามารถของผูรวม

งาน และสงเสริมใหผูรวมงานจัดการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ABSTACT

 The purposes of this study were : (1) to investigate the level of transformational leadership 

of school administrators under the Khon Kaen Educational Service Area Offi ce 3, (2) to compare the 

transformational leadership of school administrators under the Khonkaen Educational Service Area 

Offi ce in individual aspects by education level, experience , and (3) to study comments and sug-

gestions on transformational leadership of school administrators under the Khon Kaen Educational 

Service Area Offi ce 3 . The samples consisted of 300 person administrators under the Khonkaen 

Educational Service Area Offi ce 3. The instrument was a 5-point rating scale questionnaire. The 

data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA) and 

Scheffe’s test. 

 The fi ndings were summarized as follows: 

 1.  The level of transformational leadership of school administrators under the Khonkaen 

Educational Service Area Offi ce 3 in the 4 aspects as a whole were at a high level. (x= 4.06 ) and 

in individual aspects were at a high level. The most was Idealized infl uence or charisma (x= 4.12) 

penetrate more was Inspiration motivation (x= 4.08) and Intellectual stimulation (x= 4.04) and 

penetrate last was Individualized consideration (x= 4.03)

 2.  Comparison of transformational leadership of school administrators under the Khonkaen 
Educational Service Area Offi ce 3, there were no signifi cant difference with education level and 

experience 

 3.  Comments and suggestions made by school administrators on the transformational 

leadership of school administrators should be: (1) Idealized infl uence or charisma leadership-School 

administrators should have ability : to create a vision, to express self-confi dence, and to be a good 
example. (2) Inspiration motivation-School administrators should be able to persuate and encour-

age subordinates to understand the vision. (3) Intellectual stimulation-School administrators should 

beable to encourage subordinates to learn new methods of problem-solving and to create learning 
opportunities. (4) Individualized consideration-School administrators should be able: to pay special 

attention to personnel to analyze their needs, and to provide counseling and coaching.
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1.  บทนํา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาใน 4 ดาน คือ ดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร

งานทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน

ศกึษากระทรวงศกึษาธกิารจงึไดออกกฎกระทรวงกาํหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจโดยมีหลักเกณฑ

ที่สําคัญคือ 1) ยึดและดํารงหลักเอกภาพดานมาตรฐาน

จัดการศึกษา 2)มีความเปนอิสระและความคลองตัวใน

การบริหารและจัดการศึกษา รวมท้ังขีดความสามารถ

และความรับผิดชอบของผูรับการกระจายอํานาจ 3) มุง

เนนมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 

4) มุงใหเกิดผลสําเร็จอยูที่สถานศึกษา โดยเนนใหสถาน
ศกึษามีความเขมแข็งเพ่ิมความคลองตัวในดานการกระจาย

อํานาจท้ัง 4 ดาน ไปยังสถานศึกษามากทีสุด 5) เพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพแกสถานศึกษา 6) มอบหมาย

ใหใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสิน

นัน้โดยตรง เพือ่เปนการเตรียมพรอมผูทีเ่กีย่วของโดยตรง

คอืผูบรหิารสถานศกึษา สามารถเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง 
(วิจิตร ศรีสะอาน,อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)

 ในสภาวะปจจบุนั โลกอยูในยุคท่ีมกีารเปล่ียนแปลง

และการแขงขันกันอยางสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง

มากย่ิงขึ้นเร่ือย ๆ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่ง

ของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้ โดย
เฉพาะผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

อันจะเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของวิกฤตการณ

ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบัน จึงเปน

ประเด็นที่นาสนใจในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการ

ปรับตัวเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางไร เพื่อใหสามารถ

ดํารงอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถ

เอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ ที่เรากําลังเผชิญอยู

ได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) นอกจากน้ีสภาพปจจบุนั 

สังคมไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหบุคลากร

ของไทยจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู การ

บรหิารการศกึษาจงึจาํเปนตองจึงตองมีลกัษณะเปลีย่นไป

จากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอาํนาจในการบริหารจัดการ

ศึกษาดวยตนเองมากข้ึน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาตอง

ปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่เพื่อบริหารจัดการศึกษาใน

รูปแบบใหมที่นําแนวคิดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (School-Based Management ) ที่เนนเรื่อง

ของการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การ

ศกึษาไปยังสถานศึกษาสงผลใหสถานศึกษามีอสิระในการ

ในการตัดสินใจมากข้ึน ภายใตการบริหารในรูปองคกร

คณะบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวย

การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ของผูมีสวน

ไดสวนเสีย ในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ 

การกาํหนดหลกัสตูรทองถิน่ การรวมคดิ รวมทาํ ผูนาํตอง

เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เพื่อรับการ

บริหารการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2550)

 จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

เขต 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคอนขางต่ํา จึงเปน
ปญหาท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักถึง

กระบวนการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
บริหารทางการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญจองการจัดการ

ศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

และบริหารงานดานอื่น ๆ ไปพรอมกันเพื่อสวนสงเสริม

สนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการบริหาร จะ

ตองสนับสนุนใหครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบรรลุ

มุงหมายของหลักสูตร การบริหารสถานศึกษามีความ

สาํคัญอยางยิง่ตอการจดัการศกึษาใหบรรลเุปาหมายทีต่ัง้

ไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการ
บริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการบริหาร

สถานศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญและจะตอง
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สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุด

มุงหมายของหลักสูตรมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา

ไดทุกชวงช้ัน มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกท่ีผานมาพบวา โรงเรียนที่สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ 20,000 

โรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาไมไดมาตรฐาน ไมผาน

การรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะมาตรฐานดาน

ผูเรียน ดานคร ูและดานผูบรหิาร ซึง่เชือ่มโยงตลอดจนสง

ผลกบัการบรหิารงานดานวชิาการโดยตรง และโดยเฉพาะ

รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน LAS 

สาํหรับชัน้ประถมศกึษาปที ่2 ชัน้ประถมศกึษาปที ่5 และ

มธัยมศึกษาปที ่2 และ ผลการสอบ NT สาํหรับชัน้ประถม

ศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาปที ่3 ของสาํนกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา ขอนแกน เขต 3 จะเหน็วาคะแนน

เฉล่ีย ของนักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาปที ่3 และระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 มผีลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา

ภาษาไทย, คณติศาสตร, สงัคมศึกษา, วทิยาศาสตร, ภาษา

ตางประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาครึ่งของคะแนนเต็ม 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา รอยละ 50 และมีโรงเรียน

ที่ไดคะแนนเฉล่ียแตละรายวิชาต่ํากวาขีดจํากัดลางของ

ประเทศในท้ัง 5 รายวิชาที่ทําการทดสอบ (สํานักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 3 , 2554)

 

2. วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะนําการเปล่ียนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

 2. เพือ่เปรียบเทียบภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จําแนกตามระดับ

การศึกษาและประสบการณการในทํางาน

 3. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาภาวะผูนาํการ

เปลีย่นแปลง ของผูบรหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

3.  ขอบเขตของการวิจัย

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1.  ประชากร

  1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูผู

สอนในโรงเรียนสงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,318 

คน

 2. กลุมตัวอยาง

  2.1 กลุมตัวอยาง ( Sample Size) ในการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ

คํานวณจากสูตรตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอรแกน 

(ธีรวุฒิ เอกะกูล,2549 ) ไดกลุมตัวอยางคือครูผูสอนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 302 คน 

   2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง แบบสุมกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยเลือกเขตของ

อําเภอทั้งหมด 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพล อําเภอ

หนองสองหอง อําเภอแวงนอย อําเภอแวงใหญ และ

อาํเภอโนนศิลาใน การแบงกลุม แลวเปรียบเทียบสัดสวน

ตามขนาดจํานวนกลุมตัวอยางของ แตละอําเภอ 

  2.3 กลุมตัวอยางที่ไดจากผูบริหาร ผูวิจัยได
เลือกผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จํานวน 10 คน โดย

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา 

เชน เปนโรงเรียนตนแบบการศึกษาหรือโรงเรียนที่ไดรับ

การยกยองเปนตวัอยาง หรือโรงเรียนท่ีไดผานการรับรอง
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา รอบ 3 
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4. สรุปผลและการวิจัยผล

 ผูวจิยัขอเสนอผลการวิเคราะหขอมลูตามวัตถปุระสงค

และสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

 1.  ระดบัภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน

เขต 3โดยภาพรวมและรายดาน พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x= 4.06) เม่ือพจิารณารายดาน พบวา ระดับ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยู

ระดบัมากทกุดานโดยรายทีม่คีาเฉลีย่สงูสดุไดแกดานการ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x= 4.12) รองลงมา ไดแก

ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x=4.08) และดานการกระตุน

ทางปญญา (x=4.04) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x= 4.03)

 2. เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทางาน โดยรวมและรายดานท้ัง 4 

ดาน ดังนี้ 

  2.1 เปรยีบเทยีบภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศกึษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา ไมพบ

ความแตกตางในภาพรวมและรายดาน 
  2.2 เปรยีบเทยีบภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามประสบการณในการ

ทํางานไมพบความแตกตางในภาพรวมและรายดาน 
 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 จาก

การสัมภาษณ ทานผูบริหาร จํานวน 10 ทาน พอสรุปได

ดังนี้
  ดานการมอีทิธพิลอยางมอีดุมการณ ผูบรหิาร

สถานศกึษา ตองมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมกีารวสิยัทศัน

ในการบริหารทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน 

มีความเช่ือม่ันในตนเองและตลอดการแสดงตนเปนแบบ

อยางท่ีดีใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม และกระตุนให

ใหเกิดความสนใจในการทํางาน คํานึงถึงประโยชนสวน

รวมมากกวาสวนตัวเพราะงานสวนรวมยอมสําคัญกวา

งานสวนตัว ตองอุทิศเวลาสวนตนใหมากกับงานสวนรวม 

และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดผูบริหารตองใชการบริหารโดยยึด

หลักธรรมคือตองยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถาน

ศกึษาตองแสดงออกถึงการโนมนาวจงูใจใหผูรวมงานเกิด

ความตระหนักหรือมีความเขาใจตอวิสัยทัศน แสดงให

เห็นถึงภาพพจนขององคกรตลอดใจแนวโนมการพัฒนา

องคกรไดอยางชัดเจน เปดโอกาสใหใหบุคลากรไดแสดง

ผลงานตามศักยภาพของแตละบุคล ตองยกยองชมเชย

เมื่อทํางานสําเร็จ 

  ดานการกระตุนทางสติปญญา ผูบริหาร

สถานศึกษาตองกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวย

วิธีการใหม ๆ ในการแกปญหา สงเสริมใหผูรวมงานได

พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู ตองสงเสริมใหผูรวมงานทํางานเปนทีม 

 ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหาร

สถานศึกษาตอง เอาใจใสและเปนกันเองตอผูรวมงาน

ทกุคน ตองมอบหมายงานตามความสามารถของผูรวมงาน

และสงเสริมใหผูรวมงานจัดการเรียนการสอนใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิ เคราะหขอมูลภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 ผูวิจัยไดนํา

ประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายดังนี้ 
 1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา ขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x
= 4.06) สอดคลองกับงานวิจัยของธนิต ทองอาจ (2553) 

ที่ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหารเพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ 
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หาความสัมพันธและอํานาจพยากรณขององคประกอบ

ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มากทุกดานโดยรายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแกดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x= 4.12) ผลวิจัยแสดงให

เห็นวาผูบริหารใหความสําคัญตอแนวคิดที่มุงมั่นความมี

อุดมการณซึ่งสอดคลองกับที่ Yukl (1996 as cited in 

Yukl, 2002) ไดกลาววาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมี

คุณภาพนั้นตององคประกอบ ดวยหลัก 3 ประการ ซึ่ง 1 

ใน 3 องคประกอบน่ันคือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

ซึ่งการท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดล

สําหรับผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี 

และความมั่นใจของผูตาม ทําใหผูตามมีความเปนพวก

เดยีวกนักับผูนาํ โดยอาศยัวสิยัทศันและการมจีดุประสงค

รวมกนั ผูนาํแสดงความมัน่ใจชวยสรางความรูสกึเปนหนึง่

เดยีวกันเพือ่การบรรลุเปาหมาย ทีต่องการ ผูตามจะเลยีน

แบบผูนาํและพฤติกรรมของผูนาํจากการสรางความม่ันใจ

ในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ

เปาหมายและปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของจันธิดา ผานสอน (2553) ได
วจิยัเร่ือง ความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง

กบัประสทิธผิลในการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา ใน

สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารอยเอด็ผลการวจิยั พบ

วาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก และงานวิจัย แอนนา 

รตันภกัด ี(2553) ไดวจิยัเรือ่ง ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ

ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งดาน 

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานกระตุนทางปญญา และการคาํนงึถงึดานปจเจกบุคคล 

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

 2. เมื่อเปรียบเปรียบเทียบภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 โดยจําแนก

ตามระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง

ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 

3 โดยจําแนกตาม ระดับการศึกษา พบวาภาวะผูนําการ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกนเขต 3 

จาํแนกตามระดับการศึกษา ไมพบความแตกตาง ในภาพ

รวมและรายดาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาระดับ

การศึกษาไมเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารของสํานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแกนเขต 3 เปนผูมมีวีสิยัทศันและ
ความคดิสรางสรรคในการบรหิารจดัการ มกีารกาํหนดเปา

หมายขององคกรอยางชดัเจนและวางแผนพฒันาองคกรไว 

อยางมี มีทักษะในการทํางานรวมกับคนอื่นใชการทํางาน

ในรูปแบบของคณะกรรมการและการทํางานเปนทีม มี

ทักษะในการทํางานรวมกับชุมชน และนักการเมืองทอง

ถิ่นบริหารชุมชนไดอยางดี (ไพฑูรย สินลารัตน ,2546) 

นอกจากนี้ ผูนําเปนผูที่มีความสามารถในการสรางแรง

จงูใจเพือ่ใหผูอืน่มพีฤตกิรรมทีค่ลอยตาม โดยมพีฤตกิรรม

ที่มุงเนนการเปล่ียนแปลงเชิงนวัตกรรม เปนผูที่มีมุมมอง

ทีย่าวไกลในการพฒันาองคกรใหกาวหนาโดยมีเปาหมาย
ที่การสรางประสิทธิผลใหองคการ ซึ่งจะชวยเสริมสราง

ความเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในโรงเรียนได

อยางมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล สาํหรบัสภาวการณ

ในปจจบุนั (วโิรจน สารรตันะ 2545) และยงัสอดคลองกบั

วจิยัของ สรุชนิ วเิศษลา (2550) ไดวจิยัเรือ่งภาวะผูนาํการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
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ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีปฏิบัติในโรงเรียนที่มีการจัดระดับการศึกษาตาง

กนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางตางกัน 

 3.  เมื่อเปรียบเปรียบเทียบภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 โดย

จาํแนกตามประสบการณการทาํงาน ผลการเปรยีบเทยีบ

ความแตกตางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษา ขอนแกน เขต 3 โดยจําแนกตาม ประสบการณ

การทํางาน พบวาภาวะผูนาํการผูนาํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามประสบการณ

การณทํางาน ไมพบความแตกตาง ในภาพรวมและราย

ดานทัง้ดานการมอีทิธพิลอยางมอีดุมการณ ดานการสราง

แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จากผลการวิจัยแสดง

ใหเห็นวาประสบการณการทํางาน ไมใชปจจัยสําคัญที่มี

อิทธิพลตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้เปนเพราะผู

บริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกนเขต 3 

มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถถายทอดวิสัยทัศนที่ชัดเจน

แสดงความประทับใจในองคการ รวมทั้งความภาคภูมิใจ 
ตลอดจนความเชือ่มัน่ ความสามารถของพนักงานและยัง

สรางแรงบนัดาลใจใหแกสมาชกิ โดยใหโอกาสทีจ่ะพฒันา

ตนเอง เรียนรูทักษะใหม ๆ และมีสวนรวมในโครงการ

เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดนอกจากนั้น ผูนําจะใหความ

สนใจและกระตุนปญญาของสมาชิกเปนรายบุคคล โดย
การสรางความไววางใจรวมกันดูและ และใหคําปรึกษา

แนะนํา และกระตุนความเชื่อมั่นในตัวพนักงานเพื่อให

พนักงานไดปฏิบัติงานโดยใชความคิด เหตุผลและความ
รอบคอบในการตัดสินใจ (ณัฐพันธ เขจรนันนทและ

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรรณวิสา ไชชลาแสง (2551) ไดวิจัยเรื่อง 
การศกึษาภาวะผูนาํเพือ่การเปลีย่นแปลงทีส่งผลตอทมีงาน

ที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 เพื่อศึกษา

ภาวะผูนําเพ่ือการเปล่ียนแปลง เพื่อเปรียบเทียบภาวะ

ผูนําเพื่อการเปล่ียนแปลงโดยจําแนกตามสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถามและขนาดของโรงเรียน เพื่อ

ศึกษาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปรียบเทียบทีมงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามและขนาดของโรงเรยีน เพือ่ศกึษาภาวะผูนาํ

เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวาระดับการ

ใชภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและราย

ดาน พบวาอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนาํ

เพื่อการเปลี่ยนแปลง จําแนกตามเพศ และประสบการณ 

โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน และยัง

สอดคลองกับงานวิจัย ของธนิต ทองอาจ (2553) ไดวิจัย

เร่ือง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามกุดาหารเพือ่ศกึษา เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธ

และอํานาจพยากรณขององคประกอบของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มกุดาหาร อยูในระดับมากประสิทธผิลของโรงเรียน สงักดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหารอยูในระดับมาก

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนก

ตามสถานภาพในการทํางาน ที่มีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน

 4.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 จากการ

สัมภาษณ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหาร
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สถานศกึษา ตองมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมกีารวสิยั

ทัศนในการบริหารทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน 

มีความเช่ือม่ันในตนเองและตลอดการแสดงตนเปนแบบ

อยางท่ีดีใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม และกระตุนให

ใหเกิดความสนใจในการทํางาน คํานึงถึงประโยชนสวน

รวมมากกวาสวนตัวเพราะงานสวนรวมยอมสําคัญกวา

งานสวนตัว ตองอุทิศเวลาสวนตนใหมากกับงานสวนรวม 

และสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎภีาวะผูนาํการ

เปลีย่นแปลง (Transformational Leadership Theory) 

เปนทฤษฏีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหมหรือเปน

กระบวนทศันใหม (New paradigm) ของภาวะผูนาํ โดยมี

เบอรน (Mosley and other. 1997) และเบส (Bass. 
1985) ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดง

ใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม 

เน่ืองจากภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงเปนการเปล่ียนแปลง

กระบวนทัศน (Paradigm shift) ไปสูความเปนผูนําท่ี

มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือ

เสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม 
(Moral agents) 

  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถาน

ศกึษาตองแสดงออกถึงการโนมนาวจงูใจใหผูรวมงานเกิด

ความตระหนักหรือมีความเขาใจตอวิสัยทัศน แสดงให

เห็นถึงภาพพจนขององคกรตลอดใจแนวโนมการพัฒนา

องคกรไดอยางชัดเจน เปดโอกาสใหใหบุคลากรไดแสดง

ผลงานตามศักยภาพของแตละบุคล ตองยกยองชมเชย

เมื่อทํางานสําเร็จ สอดคลองกับ นิตย สัมมาพันธ (2546) 

กลาวโดยสรุปวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เปนผูนํา

ที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลจํานวนมากลงมือ
ปฏิบัติงานใหมากกวาเดิมเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน

ใหสูงขึ้น

  ดานการกระตุนทางสติปญญา ผูบริหาร
สถานศึกษาตองกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวย

วิธีการใหม ๆ ในการแกปญหา สงเสริมใหผูรวมงานได

พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูใชเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู ตองสงเสรมิใหผูรวมงานทาํงานเปนทมี สอดคลอง

กบั ธรีะ รญุเจริญ, ปราชญา กลาผจัญ และสัมมนา รธนิธย 

(2545) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลง

มีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส มีการ

แสวงหาโอกาสในการนําความรูและนวัตกรรมใหม ๆ 

มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร เปนผูที่เปดใจกวาง

ยอมรบัการเปล่ียนแปลง และมคีวามตระหนักรูถงึจุดออน

และจุดแข็งขององคกรตลอดเวลา

  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผู

บริหารสถานศึกษาตอง เอาใจใสและเปนกันเองตอผูรวม

งานทุกคน ตองมอบหมายงานตามความสามารถของผู

รวมงาน และสงเสริมใหผูรวมงานจัดการเรียนการสอนให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิด

การกระตุนในการทํางานใหกับองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

สอดคลอง แบส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio, 1994 ) 

กลาวถงึ ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงวาสามารถเหน็ไดจาก

ผูนาํทีม่ลีกัษณะดังนี ้คอื มกีารกระตุนใหเกิดความสนใจใน

ระหวางผูรวมงานและผูตามใหมองงานของพวกเขาในแง

มุมใหม ๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mis-

sion) และวิสัยทัศน (Vision) ของทีมและขององคการ 

มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู

ระดับความสามารถท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพมากข้ึน และยัง

สอดคลองกับ Tichy และ Devanna (1986,) ไดอธิบาย 

ถึงคุณลักษณะทั่วไปของผูนําการเปล่ียนแปลง ตอง เปน

ตวัแทนแหงการเปลีย่นแปลง (Change Agent) จะเปลีย่น

องคกรทีต่นเองรบัผดิชอบไปสูเปาหมายทีด่กีวา และตอง

สรางแรงบันดาลใจใหกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชามี

ความพยายามในการปฏิบัติใหสูงมากขึ้น

6.  ขอเสนอแนะ

 6.1 ขอเสนอแนะการนําไปใช
  ผลจากการวิ จั ยพบว าภาวะผู นํ าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบ

วามีขอเสนอแนะไดที่จากผลการวิจัยดังนี้ 
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  6.1.1 ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย แผน

งาน โครงการ ฝกอบรมเก่ียวกบักระบวนการบริหาร เพือ่

สงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน รวมทั้งใหมี

การกํากับ ติดตามประเมินผล อยางจริงจังและตอเนื่อง

  6.1.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การฝกอบรมพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาอยาง

เหมาะสม

  6.1.3 ผลของการศึกษาสามารถนําไปใชใน

การประกอบการวางแผนและเปนกรอบชี้นําทิศทางการ

อบรม เพือ่ พฒันาภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงอยูในระดับ

มากท่ีสดุโดยเฉพาะการคํานงึถึงการคํานงึถึงปจเจกบุคคล

  6.1.4 การแกปญหา ผูบริหารตองตระหนัก

ถงึวธิกีารหรือแนวทางใหม ในการแกปญหา แสดงใหเหน็

ถึงความคิดเห็นมองปญหาในแงมุมตางๆ เพ่ือใหเกิดการ

คดิวเิคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมลูหลักฐานอยาง

เปนระบบรวมกัน 

  6.1.5 สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและเกิดโอกาสในการเรียนรู ซึ่งผูบริหารอาจ

จะจดักจิกรรมเพ่ือสงเสริมการกระตุนทางปญญานัน้ไดแก

การแลกเปลีย่นแปลงเชงิสถาบนัหรอืองคกร ตลอดจนการ

สรางความรูตาง ๆ 

  6.1.6 การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 

โดยผูบริหารตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตัว และผูบรหิารตองประพฤติตนเปนแบบ

อยางที่ดีเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฎิบัติตาม 

  6.1.7 กระตุนใหเกดิความสนใจในการทาํงาน 

โดยผูใตบังคับบัญชาตองกระตุน
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรนสนใจในการ

ทํางานซ่ึงผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางเพ่ือให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 
  6.1.8 การกําหนดกลยุทธในการทํางาน

ผูบริหารตองจดัทาํแผนกลยทุธในการทางานเพือ่เปนการ

กระตุนผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนที่
กาํหนดไวและเพ่ือใหการทํางานท่ีเปนระบบมากย่ิงขึน้โดย

เริ่มที่ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี 

  6.1.9. การใหรางวัล เมือ่ผูใตบงัคับบัญชาได

ปฏิบัติหนาท่ีหรือทํางานประสบผลสําเร็จ ผูบริหารตองมี

วิธีที่จะใหกาลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งน้ีเพื่อเปนการ

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอ่ืน ๆ ไดประพฤติและ

ปฏิบัติตาม นอกจากน้ียังแสดงออกถึงความเอาใจใสตอ

ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองใหคําแนะนํา ปรึกษาแก

ผูใตบังคับบัญชาท่ีประสบปญหาในการทํางานหรือ

ปญหาตาง ๆ

7. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังที่

ไดกลาวไวขางตน เพื่อใหงานวิจัยศึกษาภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาตามทศันะของครผูู

สอนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน

เขต 3 ไดแพรหลายออกไป เพือ่เปนประโยชนในการศกึษา

ของผูบริหาร และผูสนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะเพ่ือการ

วิจัยครั้งตอไปดังนี้

 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเรือ่งนีใ้นโรงเรยีนประถม

ศกึษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา สถานศกึษา หรอืองคการอืน่ๆ 

เพื่อเปนการเสนอนําขอมูลท่ีหลากหลายย่ิงขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน หรือ

สถานศึกษาตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น เพื่อเสนอใหเห็น

ถึงความแตกตางถึงสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป

ยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการใชระเบียบวิธีวิจัยอื่นบาง เชน 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่หลาก
หลายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพเพราะจะทําใหเห็น

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารเชิงประจักษ

 4. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผู
บริหารเปนรายกรณี เชนผูบริหารที่สถานศึกษาท่ีประสบ

ผลสาํเร็จในการบรหิารจัดการศกึษาและไดรบัรางวัลดเีดน

ดานตาง ๆ หรือโรงเรียนพระราชทาน เปนตน เพราะจะ
ทําใหทราบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีตรงตามสภาพ

จรงิซึง่จะสามาระนํามาเปนแบบอยางทาํใหเกดิประโยชน

อยางแทจริง
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