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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 31 2) เพื่อ เปรี ย บเที ยบภาวะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานมัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตาม ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นบุคลากรจานวน 303 คน กาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และได้โดย
การ สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 50 คน และครูผู้สอน
จานวน 253 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แ ก่แบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สถานศึกษา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช้ F-test
(One - way Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 31 มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตามตาแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย ภาพรวมมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
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Abstract
Objective of this research is 1) to study transformational leadership of school administrators.
Under the Office of the Secondary Educational Service Area 31 2) to compare the transformational
leadership of the school administrators Under the Secondary Education Office District 31, classified
by position and school size The sample used in the research was 303 personnel, size was determined
using Krejcie and Morgan tables and obtained by stratified random sampling consisting of 50 school
administrators. 253 people and teachers. The tools used for data collection were the transformational
leadership questionnaire for school administrators. The 5-level estimation scale model had content
validity of 1.00, all of which had the confidence in the whole version of 0.82. Statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test for Independent Samples and
one-way analysis of variance using F-test (One-way Analysis of Variance).
The research results were found that
1. School administrators Under the Office of the Secondary Educational Service Area 31,
the transformational leadership of the school administrators Overall and in each aspect, it was found
that the behavior was at a high level.
2 . The results of the comparison of the transformational leadership of the school
administrators Under the Office of the Secondary Educational Service Area 31, classified by position
Overall and each aspect behaves differently.
3 . The results of the comparison of transformational leadership among school
administrators Under the Office of the Secondary Educational Service Area 3 1 , classified by size of
educational institutes, overall behaviors were different.
Keywords: Transformational leadership, school administrators
ความสาคัญและที่มาของปญญหาวิััย
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ วิท ยาการทุกอย่างพัฒนาก้าวหน้า อยู่ตลอดเวลา
ผู้บริหารจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง (ศุกชัย เจียรวนนท์, 2556
: 19-25) ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงทาให้ทุกสิ่งต้องปฏิรูปตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดารงอยู่ได้ใน
สังคมโลก เช่นเดียวกันกับการพัฒนาสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจาก
บริบทของ สังคมโลก เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่ อสารที่ประเทศไทย มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างกว้างขวางเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าไต้อย่าง มั่นคง สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้การพัฒนาคุณภาพคนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดประเทศชาติใดหากคนในชาติได้รับการศึกษาสูงย่อมหมายถึง
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย (ขนิษฐา สิทธิจินดา, 2551 : 1)
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให้ มี คุณ ภาพ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง โดยจะต้อ ง พั ฒ นา
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิย มที่ดีงาม เพื่อการดาเนินชีวิต
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สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุค
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
โดยปัจจัยสาคัญที่สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้ คือ คุณภาพ
ของคน (ดาริ บุญชุ, 2545 : 2-7) การศึกษาจึงเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ คือมีคุณธรรม มีความรู้และมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาที่ถูกทางและเอาจริงจะ
ทาให้คนมีคุณภาพ อนาคตการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดใหม่ คือ สร้างจิตสานักใหม่ ได้แก่ จิตสานึกและ
คุณค่า การจัดการและยุทธศาสตร์ อ้างอิงตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บัญญัติให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ด้านการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงาน ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยกาหนดให้ สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความเป็นอิสระ
คล่องตัว สามารถบริหารจั ดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหาร
การศึกษาจะมีลักษณะ โดยสถานศึกษาจะมีอานาจในการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยตัวเองมากขึ้น ทาให้ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการ การศึก ษาในรูปแบบใหม่การ
ปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้นาองค์การ และจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นาจะต้องมี ภาวะผู้นา เพราะมีผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นา
(Leadership) สัมพันธ์คับประสิทธิภาพกับ ประสิทธิผลของงานและภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
องค์การ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3)
การมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโรงเรียนให้ บรรลุผลสาเร็จ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถทาให้ประสิทธิผลของงานและ องค์การสูงขึ้นแม้สถานการณ์ขององค์การ
มีข้อจากัดต่าง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543 : 14) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเป็นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล
สาหรับผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้นาจะทาให้ผู้ ตามเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่อง ไว้วางใจ ผู้นา จะ
กระตุ้นผู้ตามทางานได้ มากกว่าปกติ ผู้นาสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นปัจเจกบุคคลและองค์การสู่ความสาเร็จได้ดี
(บัณฑิต แท่นพิทักษ์, 2545 : 14)
ดังนั้น การสร้างหรือพัฒนาคนของหน่วยงาน หรือองค์กรจึงมีความจาเป็นอย่ างยิ่งเพื่อให้ ได้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพในการทาหน้าที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งจะนาองค์กรสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้นาถือ
เป็นเรื่องสาคัญ พฤติกรรมภาวะผู้นามีผลต่อองค์กรเพราะผู้นาสามารถทาสิ่งที่แตกตางกันออกไปในการนาพาองค์กร
ของเขานั้นไปสู่ความสาเร็จหรือล้มเหลว (Bass, 1990 : 6) ผู้นาที่เป็นระดับหัวหน้างาน และผู้บริหารที่ต้องการให้งาน
ของโรงเรียนนั้นมี ประสิทธิภาพและสาเร็จตามวัตถประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารโรงเรียนควรคานึงถึงผู้ใด้บังคับบัญชา
หรือผู้ร่วมงานว่าผลกระทบที่มีต่อบุคลากรมีความรู้สึกอย่างไรต่ องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ อย่างไร ในขณะที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทางานตามบัญชาของผู้บริหารหรือหัวหน้างานแต่อย่างเดียวถ้าผู้นาขาดคุณสมบัติภาวะผู้นาแล้ว
องค์กรจะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนั้นต่อพฤติกรรมของหัวหน้างานและผู้บริหารพฤติกรรมภาวะ
ผู้นาของหัวหน้างานและผู้บริหารไม่เหมาะสม ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นตัวอย่างอันทาให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียน จึงมี
ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งให้ ส ถาบั น ผู้ บ ริ ห ารนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ เ หมาะสม จึ ง มี แ นวทางในการพั ฒ นา เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการมี การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมา เพื่อดาเนิน การฝึกอบรมแก่ผู้มี
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โอกาสก้าวเข้าสู่ตาแหน่ง ผู้บริหารแต่ด้วยสภาพปัญหาและบริบทที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะพฤติกรรมบุ คคลที่ขาด
ความเป็นภาวะผู้นาที่ม่งไปสู่การพันต่อโลกที่กาลังก้าวไกลในยุคเทคโนโลยี ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการตอบสนองการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าบรรลุความสาเร็จ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในการบริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มี ปัจจัยที่สาคัญคือ การ
บริหารจัดการศึกษาไม่ประสบผลสาเร็จ และความคิดเห็นของครูกับผู้บริหาร มีพฤติกรรมในการทางาน ไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงผู้บริหารไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคปฏิรูป
การศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักรับรอง มาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่า แสดงให้เห็นว่าการจัด
การศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกลไกสาคัญในการบริหารจัดการก็ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา นับเป็นบุคคลที่สาคัญ
ยิ่งที่จะเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ เป็นผู้ประสานงานในด้านการบริหาร การจัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้ความสามารถและ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางด้าน
การศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพียงใด ซึ่งข้อมูลยัง นาไป พัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสูดต่อการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อไปดังนั้น
ผู้บริหารการศึกษาต้องให้ความสาคัญในการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของตนเอง
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระต้นการใช้ปัญญา และ4) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่ สนใจสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารให้มีประสิทธิผล
และเกิดประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
วัตถุประสงค์การวิััย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตาม ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา
วิธีดาเนินการวิััย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด รวมจานวน 4,267 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ปีการศึกษา 2562 จานวน 303 คนกาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 : 607) และได้โดยการ สุ่ มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ตามตาแหน่ง
และขนาดสถานศึกษา
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เครื่องมือที่ใชใ้ นการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถ าม ประกอบด้ ว ย สถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา เป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ใน 4 ด้าน
คือ 1) ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปญ
ั ญาและ
4)
ด้านการคานึงถึงความเป็นปจั เจกบุคคล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
มี 5 ระดับ
การตรวัสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามได้นาแบบสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) พบว่าค่า IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ จึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 15 คน ครูผู้สอน 15 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 30 คน จากนั้นมาหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ระหว่ า งคะแนนรายข้ อ กั บ คะแนนรวมข้ อ อื่ น ๆ ( Item total
correlation) ซึ่งค่าที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง .20 - 1.00 พบว่า มีค่าตั้งแต่ 0.62 - 0.86
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตาแหน่งและขนาดของ สถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
3.ทั้ ง โดยภาพรวม และรายข้ อ โดยหาค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว น าไป
เปรียบเทียบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ ช่วงคะแนน เฉลี่ย 5 ระดับ
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามตาแหน่ง โดยใช้การทดสอบทีเทสแบบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน
(t-test for Independent Samples)
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
โดยใช้ F-test (One - way Analysis of Variance) เมื่อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่ตามวิธีเซฟเฟ (Scheffe’)
สรุปผลการวิััย
การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 โดยภาพรวม พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีพฤติกรรมสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามลาดับ ด้านทีม่ ีพฤติกรรม
ต่าสุด คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีพฤติกรรม
สูงสุด คือ เฉลียวฉลาดมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน รองลงมาคือมีจุดยืนชัดเจนในการแสดงข้อคิดเห็นต่อ
บัญหาโต้แยังที่เกิดขึ้น และ มีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงาน และข้อที่มีพฤติกรรมต่าสุดคือ ด้าน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีพฤติกรรม
สูงสุด คือ ด้านให้การยกย่องชมเชยผู้ร่ วมงานเมื่อทางานที่มอบหมายได้สาเร็จ รองลงมาคือด้านมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ร่ว มงานมีความรัก ในการปฏิ บัติงาน และข้อที่ มีพ ฤติ กรรมต่ าสุ ดคือ ด้ า นสร้า งขวั ญก าลั งใจในการปฏิ บัติ งานแก่
ผู้ร่วมงานอย่างสม่าเสมอ
1.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ด้า นการมีอิ ทธิ พ ลเชิงอุ ดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็น รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี
พฤติกรรมสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความใฝ่รูมากขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่ รองลงมาคือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน และ ด้านส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ และข้อที่
มีพฤติกรรมต่าสุดคือด้านสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
1.4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีพฤติกรรมสูงสุด คือ ด้านให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล
รองลงมา คือ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ แสดงความชื่นชมในความสามารถและ
ผลงานของผู้ร่วมงาน และข้อที่มีพฤติกรรมต่าสุดคือ ด้านมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงาน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตามตาแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดย ภาพรวมมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาจากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ตามความคิดเห็น ของบุคลากรในสถานศึกษา ทั้ง
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารควรให้ค วามสาคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นา
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การเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เพราะเนื่องมาจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา เทคโนโลยีต่าง
ๆ มีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ทาให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ประกอบกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาตนเอง มาอย่างต่อเนื่อง มีอุดมการณ์ในการทางานที่เข้มแข็ง เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและแรงจูงใจ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของครู ให้รับผิดชอบเอาใจใส่ในการทางานมีพฤติกรรมที่ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดการ
ยอมรับ ศรัทธา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้คน ให้มีความคิดเห็นคล้อยตาม เพื่อให้ผู้อื่นมีความเต็มใจ
และกระตือรือร้นที่จะทางานให้บรรลุผล สอดคล้องกับ แบส (Bass. 1985 : 20) ให้ความหมาย ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยน
สภาพ หมายถึง ผู้น าจะเป็น ผู้ กระตุ้น ให้ผู้ ต ามมี ความต้ อ งการที่สู งขึ้น ทาให้ต ระหนั กถึ งความต้ อ งการ ส านึ ก ใน
ความสาคัญ คุณค่าของและจุดมุ่งหมายและวิธีที่จะทาให้บรรลุรเป้าหมาย ให้คานึงถึงผลประโยชน์ของทีม องค์กร
นโยบาย มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและยกระดับให้สูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของชรัตน์ จีนขาวขา
(2547:64) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอค
คล้องกับ ขวัญชัย ทูลเจริญ (2548 : 66) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะการณ์เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนใน
อาเภอบานโพธ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะการณ์เป็น ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอคคล้องกับ ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง (2555 : 90)
ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่ า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 จากการเปรียบเทียบภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน สถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง ปรากฏว่าทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เป้าหมายเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จในการ ทางานไม่ว่าจะตาแหน่งผู้บริหาร หรือครูผู้สอน การที่ทาให้บุคลากรในโรงเรียนยอมรับใน
เป้าหมาย ของโรงเรียน อย่างชัดเจน โดยมีการพัฒนาทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพในกลุ่ม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการ
บริหารโรงเรียนสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และกระตุ้นบุคลากรให้ทาการประเมินความก้าวหน้าของ การปฏิบัติตนสู่เป้าหมาย
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนพึงปฏิบัติ องค์ ประกอบใน แต่ละด้าน เป็นคาเฉพาะแบบใหม่สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจลึกซึ้ งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อคาถาม ได้แก่ คาว่า
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นการใช้ปัญญา และการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ฉะนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงมีแนวความคิดที่ต้องพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ กระตุ้นครูให้เกิด
การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูได้มีการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tichy และ Bennis (2007: 22) ที่กล่าว
ว่า ผู้นาที่มีประสิทธิภาพมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถ ตัดสินใจได้อย่างถู กต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์
สอดคล้องกับ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2551 : 1-5) ที่กล่าวว่า ผู้นาทุกองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทาให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองและวิธีการทางานให้พันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ Kotter (2012 : 1) กล่าวว่า
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ผู้นาต้องมีความสามารถในการเผชิญกับภาวะของการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสื่อสารให้กับคนในองค์กร เข้าใจ ผลักดัน
ให้เดินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อผลสาเร็จเป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับ Avolio and Bass (1995 : 39) ที่กล่าวถึง
พฤติกรรมผู้นาที่เห็นถึงความรับผิดชอบ ทาให้ผู้ตามรู้สึกชื่นชมจงรักภักดี ความเคารพนับถือ และเชื่อมั่นในการตัดสินใจ
ของผู้นา
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550) ได้วิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของข้ า ราชการครู ต ามสถานภาพ และขนาดของโรงเรี ย นที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงและองค์การแห่งการ เรีย นรู้แตกต่างกัน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
สอดคล้อง กับงานวิจัยของ เดชาวัต แสงพรมศรี (2551) ได้ทาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาเพื่อการ เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนพบว่า ผู้บริหาร และครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเทียบจากสถานภาพของผู้บริหาร และครู
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ใน การทางานแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน องค์ประกอบภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงาน วิช าการ สัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และองค์ประกอบที่สามารถ พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นการปัญญา
1.3 จากการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ปรากฏว่ าทั้งโดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เพราะ ในปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ขนาด ได้รับนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ที่กากับดูแลและให้การอบรมสัมมนาผู้บ ริหาร และ
บุคลากรในโรงเรียนเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงานตามนโยบาย ส่งผล
ให้ ทุ กคนในสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถที่ เหมาะสมเข้ า ใจแนวทางการด าเนิ นงานที่ชัด เจ น และผู้ บริ ห าร
สถานศึกษามีประสบการณ์ในการบริหารงานใน 4 กลุ่มงาน และสามารถร่วมงานกับบุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างดี
ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยระบุว่าให้มีการประสานการพัฒนาบุคลากรและ
เครือข่ายของสถาบันเป็นศูนย์กลางของการบริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดโครงการ
ปรับปรูงประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติตลอดจนเพิ่มพนความรู้
ความสามารถ ทักษะเจตคติ ด้านการบริหารแก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนในสังกัด โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ผู้บริหารของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง
การเน้นการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษาและท้องถิ่น (กระทรวงศึกษาธิการ) ตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 จึงเป็นเหตุให้มีภาวะผู้นา ที่สามารถ
ยกระดับจิตใจและสร้างแรงจูงใจของผู้ ร่วมงานให้มีอุดมคติและมีค่านิยมทางจริยธรรม สูงขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความต้องการ เห็นความสาคัญ คุณค่าของจุดมุ่งหมายและการใช้ภาวะผู้นาโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานบรรลุจุดบุ่งหมาย
โดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548 ) ที่กล่าว
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ว่า ผู้บริหารยุคใหม่จาเป็นต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาตนเอง มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ โดยมุ่งเน้น
ภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ไกล สามารถถ่ายทอดวิสัยทั ศน์ไปสู่ผู้ร่วมงาน มีเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็น
แบบอย่ า งที่ ดี สร้ า งความเชื่ อ มั น ศรั ท ธา และความภาคภู มิ ต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน ปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษ วงษ์ชาลี (2551 ) ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะมี
สถานศึกษาขนาดใดก็ตาม ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จาเป็นต้องมีภาวะผู้นาจึงจะนาพา
ครูปฏิบัติงาน ไปสู่เป้าหมายด้วยความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา สิทธิจินดา(2551) ได้ทาวิจัยเรื่องการศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหาร สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาดแตกต่างกันมีวามคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดย ภาพรวมแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิััยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และเห็นความสาคัญในการใช้หลักการและเหตุผลโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเป็น
สาคัญ ควรประเมินภาวะผู้นาของตนเองตามความเป็นจริงเสมอ โดยสังเกตุจากการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และสังเกต พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อนามาประกอบวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มากกว่าการใช้ ความรู้สึก
ส่วนตัวใน การทางานแต่ละครั้งต้องมีการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน หรื อพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นเป็น
เรื่องที่ท้าทาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค การทางานจึงจะเกิดความไว้วางใจซึ่ง กันและกัน และต้องให้โอกาสแก่
ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึ กษา
ต่อไป
2. ควรกระจายทีมงานให้คาปรึกษาแนะนาด้านการวิจัย ส่งเสริมให้บุคลากร ศึกษา วิเคราะห์ ตระหนักและ
ให้ความสาคัญต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษา และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการทางานเป็นทีม เพื่อนาไปสู่การบริ หารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการศึกษาในรายข้อของแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความสาคัญและ นามาใช้กาหนดกรอบในการพัฒนาตนเองในภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ควรเปิดใจกว้าง ยอมรับพิงความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอย่างมีเหตุผ ล ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด
แก้ปัญหาในโรงเรียน
4. ควรให้ผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนใช้หลักการ บริหารแบบมีส่วนร่ วม เกิด
จิตสานึกทุ่มเทในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการวิััยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึกษา เป็น รายกรณีในเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ เช่น ผู้บริหารที่ประสบสาเร็จ ในการบริหารจัดการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่น
ต่าง ๆ หรือ ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทานดีเด่น เป็นตน จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
จากผู้ร่วมงานตามสภาพความเป็นจริง และนาผลวิจัยมาเผยแพร่ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
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2. ควรทาการศึกษา เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบเจาะลึก
และเป็นกรณีศึกษาในสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ ในการบริหารงานโดยใช้ภาวะผู้นาในเชิงประจักษ์
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