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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ศึกษา 730 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.95
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F - test) ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ รี ะดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการค�ำนึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นตํ่าสุด คือด้านการกระตุ้นทางปัญญา
2. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค�ำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามประสบการณ์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์, ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค�ำนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล พบว่าผูบ้ ริหารและครู ทีม่ ปี ระสบการณ์ตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการกระตุ้นทางปัญญา
พบว่า ผู้บริหารและครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น รายด้านไม่แตกต่างกัน
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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5. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามสังกัด พบว่า ผู้บริหารและครูต่างสังกัดกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง/ผู้บริหาร
บทน�ำ

ผู ้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจะต้องมีมติ ใิ นการบริหารงานทีห่ ลากหลายมิติ
เพราะบุคลากรในแต่ละสถานศึกษาจะมีทงั้ บุคลากรทีเ่ ป็น
สายวิชาชีพเฉพาะและบุคลากรที่เป็นสายสามัญ ต้อง
อาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ
ประสบการณ์สูงในการบริหารงานและประสานคนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดการที่มีผู้บริหารหรือผู้น�ำองค์กรที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมการบริหารที่
เน้นการจูงใจเพือ่ ให้เกิดความสร้างสรรค์ในการบริหารงาน
อาทิเช่น การให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ ให้การยอมรับ
บุคลากร ให้ความเป็นอิสระ พิจารณาความดีความชอบ
ด้วยความเป็นธรรม กระตุ้นให้บุคลากรก�ำหนดเป้าหมาย
หรือทิศทางในการท�ำงานทีช่ ดั เจนและส่งเสริมให้บคุ ลากร
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คิดนอกกรอบ มีภาวะผู้น�ำก็จะ
ท�ำให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมทีส่ ร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิใ์ น
การท�ำงานสูงสุด (วิโรจน์ สารรัตนะ,2548) ผูบ้ ริหารสถาน
ศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี ภ าวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง
มีวสิ ยั ทัศน์การท�ำงานทีช่ ดั เจน คิดกลยุทธ์เชิงรุก (proactive)
เป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง (change leader) ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถก�ำหนดทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน (change sponsor) ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสนับสนุนที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สื่อสารให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และความจ� ำ เป็ น ในการ
เปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาต้องการผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหาร
ที่ท�ำให้องค์กรเจริญขึ้น ถ้าหากผู้บริหารที่ไม่ใช่มืออาชีพ
สถานศึกษานัน้ ก็จะค่อยๆ ทรุดลงๆ ผูบ้ ริหารถานศึกษาที่
60

มีการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เหนือผูน้ ำ 
� เชือ่ ว่าจะช่วยให้ผบู้ ริหาร
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถและศักยภาพการบริหาร สร้าง
คนให้เป็นผู้น�ำ  ตามแบบอย่าง ให้ด�ำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยในความส�ำเร็จของการบริหารสถานศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เหนือผูน้ ำ� ความเป็นผูน้ ำ�
ที่ยิ่งใหญ่เป็นผลเกิดจากการท�ำงานอย่างมีเป้าหมายที่
ชั ด เจนกั บ ตนเอง ตระหนั ก ถึ ง ตนเองและผู ้ อื่ น อย่ า ง
สมบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์ทั้งความคิด จิตใจร่างกาย
และจิตวิญญาณ (กุหลาบ ปุรสิ าร. 2558) เราอาจกล่าวได้
ว่าสถานศึกษาจะดีหรือไม่ดี มีคุณภาพหรือไม่นั้นขึ้นกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการจัดการ
ศึกษาสายอาชีพซึง่ ถือได้วา่ เป็นสถาบันทีร่ บั ผิดชอบในการ
สร้างและพัฒนาคุณลักษณะพืน้ ฐานเพือ่ ให้เป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพผู้ที่จบการศึกษาจะน�ำพาตนเองไปสู่การมีงาน
ท�ำได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่
ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เหล่ า นี้ คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การอาชี ว ศึ ก ษาตามกระบวนทั ศ น์ ข องการ
อาชีวศึกษาสมัยใหม่ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถโดยเฉพาะเป็ น
ผู้ก�ำหนดนโยบายของสถาบันเหล่านั้นได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของศักยภาพในการก่อเกิดจากการเป็นผู้น�ำของ
ตนเองในโลกยุคใหม่ของโลกยุคใหม่ทผี่ บู้ ริหารสถานศึกษา
เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้องค์การน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
ในการสัมฤทธิ์ผลตามผลผลิต/ผลลัพธ์ของดัชนีตามตัวชี้
วัด(Indication) ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators or KPI) จึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จะประสบความส�ำเร็จในการก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
(Internationnal Standard) จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�ำเหนือผู้น�ำ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตาม
การรับรู้ของครูและผู้บริหาร
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามการรับรูข้ องครูและ
ผูบ้ ริหาร จ�ำแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ ระดับการ
ศึกษา และสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริหารและครูทมี่ คี วามคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริหารและครูทมี่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
แตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริหารและครูทมี่ สี งั กัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารแตกต่างกัน

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรที่ศึกษา (Dependent Variable)
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์
- สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นทางปัญญา
4. การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) ของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ที่มีผล
ต่อระดับพฤติกรรมทีผ่ นู้ ำ� แสดงให้เห็นในการจัดการ หรือ
การบริหารงาน เป็นกระบวนการทีผ่ นู้ ำ� มีอทิ ธิพลต่อผูต้ าม
และผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผูร้ ว่ มงานให้สงู ขึน้ กว่าความพยายามที่
คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่
สูงขึน้ และมีศกั ยภาพมากขึน้ ท�ำให้เกิดความตระหนักรูใ้ น
ภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา ไปสู่ประโยชน์ของ
องค์กรหรือสังคม ซึง่ กระบวนการทีผ่ นู้ ำ� มีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ ม
งาน จะกระท�ำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4

แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ประการ คือ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค�ำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ลักษณะของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
โดยทั่วไปคือ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นคนกล้าเปิด
เผยเป็นคนที่เชื่อมั่นในคนอื่น ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน
เป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ มีความสามารถทีจ่ ะเผชิญกับความ
สลั บ ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ม องการณ์ ไ กล โดยอาศั ย
คุณลักษณะของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้น�ำจึงจะ
ด�ำเนินการเป็นผู้บริหารความเปลี่ยนแปลงโดยการตรวจ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง ระบุการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
ก�ำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบ พัฒนายุทธศาสตร์
การบริหารและการน�ำไปใช้ตลอดจนติดตามการตรวจ
ประเมินความก้าวหน้าในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยแยก
เป็นผู้บริหาร 169 คน ครู 781 คน รวม 950 คน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) โดยแยกเป็น ผู้บริหาร 165 คน ครู
580 คน รวม 745 คน จ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ 1,695 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มคือ สังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน ผู ้ บ ริ ห าร
จ�ำนวน 118 คน จ�ำนวน ครู 260 คน และสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารจ�ำนวน
118 คน จ�ำนวนครู 234 คน รวมเป็น 730 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ และสังกัดของ
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ โดย
แบบสอบถามมีลกั ษณะมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 730 ชุด โดยท�ำการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ
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ตอนที่ 2 ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D.)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
จ�ำแนกตาม สถานภาพ,ประสบการณ์ ระดับการศึกษา
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพและสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) เพือ่
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
อิสระจากกัน ประสบการณ์ และ ระดับการศึกษา ใช้สถิติ
ในการทดสอบค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F - test)
และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหลังการ
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีของ Scheffe (บุญชม ศรีสะอาด,
2545)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
ตอนที่ 5 แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร
ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง ของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน ด้านทีม่ รี ะดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านการ
มีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการค�ำนึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านที่
มีระดับความคิดเห็นตาํ่ สุด คือด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
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วัตถุประสงค์การวิจยั 2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับ
ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง ของผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา ตามการรับรูข้ องครูและผูบ้ ริหาร จ�ำแนกตาม
สถานภาพ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า ผูบ้ ริหารและครูมคี วามคิดเห็น
ต่อภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง จ�ำแนกตามสถานภาพ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงว่า
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารมากว่า
ครู อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ไม่แตกต่างกัน
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามการรับรูข้ องครูและ
ผู้บริหาร จ�ำแนกตามประสบการณ์ มีจ�ำนวน 2 ด้าน
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
.01 คือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ และด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้บริหารและครู ที่มี
ช่วงประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ระหว่าง 21-30 ปี และ
อีกคูค่ อื ระหว่าง 10 -20 ปี และระหว่าง 21-30 ปี มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ส่วนด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า 10 ปี และระหว่าง 21- 30 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
.01 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน และด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา พบว่าผู้บริหารและครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่แตกต่างกัน

เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหาร
และครู ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น รายด้านไม่แตกต่างกัน
เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามสังกัด ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครู
ต่างสังกัดกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
วัตถุประสงค์การวิจัย 3. เพื่อเสนอแนวทางใน
การพั ฒ นาภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีในทุกๆ มิติ “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�ำสอน”
ผูน้ �ำต้องรูจ้ กั รับใช้ รูจ้ กั บริการต้องคิดทีจ่ ะท�ำให้คนอืน่ ดีขนึ้
ให้ ค นอื่ น ก้ า วหน้ า ขึ้ น ให้ ค นอื่ น มี ค วามสุ ข มากยิ่ ง ขึ้ น
กระแส ชนะวงศ์ (2554) ควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มอง
การณ์ ไ กล และมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งานสู ง ไม่ ใ ช้
อิทธิพลเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ น รวม
ทัง้ ด้านความคิดด้วย ผูบ้ ริหารต้องตัง้ ใจแน่วแน่ ใช้ความรู้
คู่คุณธรรม อุดมการณ์ ไม่มีอิทธิพลใดๆ ปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ ท�ำให้จริง สิ่งแรกต้องค�ำนึงถึงประชาธิปไตย
เป็นหลักต่อจากนั้นดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล้าน�ำ 
กล้าเปลีย่ น และรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบตั งิ านสมกับเป็น
ผู้น�ำ  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสามารถ
ถ่ายทอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่เพื่อนร่วมงาน มุ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน บริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้งคน
และงบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาของลูกน้อง
เน้นความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง เป็นธรรม การมีอุดมการณ์
เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเหมาะกับยุคสมัยเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ซึ่งสามารถน�ำประโยชน์สูงสุดมาสู่การบริหารจัดการได้
ดู แ ลบุ ค ลากรในวิ ท ยาลั ย ให้ ไ ด้ มี สิ ท ธิ ที่ ค วรได้ เป็ น ที่
ยอมรับของครูในวิทยาลัย มุ่งพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
เป็นแนวทางและเป็นแรงจูงในให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ท�ำกิจกรรม เมื่อผู้ร่วมงานมีปัญหาในการท�ำงาน มีข้อ
สงสัยในวิธีการก็สามารถให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  ทั้งเป็นก
ลุ่มและรายบุคคลได้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตาม
สมมติฐานของการวิจัย คือ
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร วิทยาลัย
อาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยโดยภาพรวม
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบทบาทและ
หน้าที่ต่อองค์กร ในฐานะเป็นผู้บริหารต้องรู้ข่าวสารและ
เข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี ผู้บริหารจะท�ำงานที่รับผิดชอบ
ส�ำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างองค์กรให้มกี าร
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะการมี ภ าวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยรวม
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารมีความสามารถเฉลียวฉลาดเป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ เนื่องจากว่าผู้บริหารประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างหรือเป็นโมเดลส�ำหรับผู้ตาม ผู้น�ำจะเป็นที่
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท�ำให้ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกับผูน้ ำ� และต้องการเลียนแบบผูน้ ำ�
ของเขา สิง่ ทีผ่ นู้ ำ� ต้องปฏิบตั ใิ ห้บรรลุคอื ผูน้ ำ� จะต้องมีวสิ ยั
ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ ำ� จะมีความสมาํ่
เสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤต เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง
หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ�ำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู้บริหารค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
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มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ เนื่องจากว่าผู้บริหารยัง
ใช้อำ� นาจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ น
รวม ผู้น�ำจะต้องมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่
อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต
เป็นผูม้ ศี ลี ธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้อำ� นาจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน จึงท�ำให้ผู้บริหารไม่เข้าใจถึง
ความต้องการของครู ดังนั้น ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงที่จะ
ใช้อำ� นาจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตนมากกว่าประโยชน์สว่ น
รวมขององค์กร และสร้างความรูส้ กึ ในการท�ำงานเป็นทีม
สร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่วางตัวสูง
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความจริงใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
และพร้ อ มที่ จ ะเข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ จากบทสั ม ภาษณ์
ผู้บริหารที่ประสบผลส�ำเร็จและเป็นต้นแบบในการเป็น
ผู้บริหารที่ประสบผลส�ำเร็จได้กล่าวไว้ว่า “ ตัวอย่างที่ดีมี
ค่ากว่าค�ำสอน คนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� ทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็นภาวะ
ผู้น�ำระดับไหนหรือด้านไหน ถ้าจะรักษาภาวะผู้นั้นต่อไป
ต้องรูจ้ กั รับใช้ รูจ้ กั บริการต้องคิดทีจ่ ะท�ำให้คนอืน่ ดีขนึ้ ให้
คนอื่นก้าวหน้าขึ้น ให้คนอื่นมีความสุขมากยิ่งขึ้น”
ในบางกรณีการทีผ่ บู้ ริหารเป็นผูท้ มี่ อี ำ� นาจตัดสิน
ใจในทุกๆ เรื่อง ก็อาจท�ำให้ขาดการไตร่ตรองและคิดให้
รอบครอบเพราะอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ฉะนั้นการ
เป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมดีกว่าค�ำสอนแน่นอน และควรเป็น
ตัวอย่างที่ดีแม้เรื่องเล็กน้อย เช่น 1. การน�ำวัสดุครุภัณฑ์
ของหน่วยงานมาใช้ส่วนตัว 2. การใช้โทรศัพท์ของหน่วย
งานติดต่อธุรกิจส่วนตัว 3. การน�ำรถของหน่วยงานไปใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจส่วนตัว 4. การน�ำข้อมูลในทีท่ ำ� งานไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 5. การรับสินบน ส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง 6. การท�ำงานส่วนตน
โดย เบียดบังเวลางานขององค์กรจนเกิดความเสียหายแก่
องค์กร 7. การน�ำบุคคลของหน่วยงานมาใช้งานเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 8. การส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้ร่วม
งานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 9. การเพิกเฉยละเลยต่อ
การรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม 10. การน�ำวัสดุ คุรภุ ณ
ั ฑ์
ของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นการ
เป็นผูบ้ ริหารต้องระมัดระวังทัง้ เรือ่ งเล็กเรือ่ งใหญ่ ให้มากๆ
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รอบครอบในทุกๆ เรื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วม
งานและไม่เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมตามมาด้วย
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมและรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่าง
แน่ ว แน่ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ ส� ำ เร็ จ ตามที่ ก� ำ หนด ทั้ ง นี้
เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการบริหารงาน
การให้ความหมายและท้าทายในเรือ่ งงานในเรือ่ งงานของ
ผู้ตาม ผู้น�ำจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit)
ให้มชี วี ติ และชีวามีการแสดงออกซึง่ กระตือรือร้น โดยการ
สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น�ำจะแสดงการ
อุทศิ ตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์รว่ มกัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู้บริหารให้ก�ำลังใจผู้ร่วมงาน
สามารถท�ำงานที่มอบหมายให้ส�ำเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากว่า
ผู้บริหารมุ่งพัฒนางานให้ประสบความส�ำเร็จลุล่วงต่อ
เป้าหมาย โดยมีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะปฏิบตั งิ านให้
ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนด ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น�ำในเรื่องการ
สร้างขวัญก�ำลังใจเพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ
มีปฏิสมั พันธ์เชิงบวก มีความจริงใจต่อกัน ในการสร้างแรง
บันดาลใจควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ทั้งในด้าน
การพัฒนาอาชีพ ศักยภาพของครูและความส�ำเร็จของ
งาน
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการวิจัยโดยภาพ
รวมและรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ปัญหา ทั้งนี้ เนื่องจากว่าผู้บริหารมีความ
เข้าใจในความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้ร่วมงานทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน เมื่อทุก
คนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจโดยการหาหนทางทีด่ ที สี่ ดุ ใน
การแก้ปญ
ั หาท�ำให้ผรู้ ว่ มงานท�ำงานด้วยความเต็มใจและ
มีความสุข ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุน
ผูร้ ว่ มงานได้คดิ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธกี ารใหม่ๆ ทัง้ นี้
เนือ่ งจากว่าบางครัง้ ผูบ้ ริหารยังยึดติดวิธคี ดิ แบบเดิมๆ การ

แก้ปัญหาแบบเดิมๆ จึงท�ำให้การตัดสินใจแก้ไขปัญหายัง
เป็นวิธกี ารแบบเก่า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ขาดแนวทางแก้ไข
ปัญหาแบบใหม่ๆ
ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการ
วิจยั โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูง
สูดคือผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นการส่วนตัว
ใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้น�ำจะ
มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผูน้ ำ� ให้การ
ดูแลเอาใจใส่ผตู้ ามเป็นรายบุคคลและท�ำกิจกรรมให้ผตู้ าม
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าและมีความส�ำคัญผูน้ ำ� จะเป็นโค้ช และเป็นที่
ปรึกษา ของผู้ตามแต่ละคนเพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้น�ำจะ
เอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพือ่
ความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น�ำจะพัฒนา
ศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมี
โอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากว่า ผูบ้ ริหารยัง
ไม่จริงจังในการเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของ
ปัจเจกบุคคล ในการพัฒนาศักยภาพตนเองของแต่ละคน
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการ
ให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้การสนับสนุนเป็นราย
บุคคลจะต้องมีเหตุผลเพียงพอต่อการให้การสนับสนุนใน
การท�ำงานนั้นๆ ซึ่ง อุทัย หิรัญโต (2524) ได้กล่าวไว้ว่า
การบริหารงานทุกองค์การจ�ำต้องมีการกระท�ำร่วมกัน
และติดต่อประสานงานกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเท่าใดองค์การต่างๆ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะขยายเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ความเป็นผูน้ ำ� หรือความ
เป็นหัวหน้าคนของผู้บริหารองค์การ เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้อง
น�ำมาใช้เพื่อชักจูงบุคคลให้เข้าร่วมมือกันท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เปรียบเทียบ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่นโดย
จ�ำแนกตามสถานภาพ จ�ำแนกตามสถานภาพ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
และด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้บริหาร
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมากว่าครู อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
เปรียบเทียบระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามการรับรูข้ องครูและ
ผู้บริหาร จ�ำแนกตามประสบการณ์ มีจ�ำนวน 2 ด้าน
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
.01 คือ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ และด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้บริหารและครู ที่มี
ช่วงประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ระหว่าง 21-30 ปี และ
อีกคูค่ อื ระหว่าง 10 -20 ปี และระหว่าง 21-30 ปี มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 ส่วนด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์น้อย
กว่า 10 ปี และระหว่าง 21- 30 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01
ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน และด้านการกระตุ้นทางปัญญา
พบว่าผู้บริหารและครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่แตกต่างกัน
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 21 – 30 ปี
มีประสบการณ์ที่มากกว่าสามารถมองปัญหาได้รอบด้าน
กว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ภาวะผู้น�ำเป็นความ
สามารถในการริเริม่ โครงสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้ กับ
คนอื่น การประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดล
ส�ำหรับผู้ตาม ผู้บริหารจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ
ศรัทธา ไว้วางใจ และท�ำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ ร ่ ว มงานกั น พร้ อ มทั้ ง มี มี วิ สั ย ทั ศ น์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้ตามได้ดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
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สถานการณ์วกิ ฤต หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้อำ� นาจเพือ่ ผลประโยชน์
ส่วนตน ผู้บริหารจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด
ความมีสมรรถภาพ ความตัง้ ใจ การเชือ่ มัน่ ในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยม เสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความความมั่นใจของ
ผู้ตาม และท�ำให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น�ำ 
โดยอาศัยวิสยั ทัศน์และการมีจดุ ประสงค์รว่ มกัน ผูน้ ำ� การ
เปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้า
หมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การได้ดี จึงท�ำให้
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 21 – 30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ์ น้ อ ยกว่ า 10 ปี และ
ช่วงประสบการณ์ 10 -20 ปี
เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริหารและครู ทีม่ รี ะดับการ
ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ราย
ด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ รี ะดับการศึกษา
ต่างกัน ไม่ส่งผลให้การบริหารงานต่างกันเพราะผู้บริหาร
ในปัจจุบันมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง และในการ
จัดการศึกษาของประเทศในปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการ
ศึกษา ซึ่งผู้ที่เป็นผู้บริหารมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พยายามพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
บริหารงานของตนเอง ตลอดเวลา รวมทั้งอุทิศเวลา
เสียสละ มีจติ สาธารณะ มีความมุง่ มัน่ พฤติกรรมเหมาะสม
กับความเป็นผู้น�ำ 
เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำแนก
ตามสังกัด ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผู้บริหารและครู
ต่างสังกัดกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
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รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีวิสัยทัศน์มุ่ง
มั่นในการพัฒนาวิทยาลัย มีความอิสระในการบริหาร
จัดการ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ
มีระบบการบริหารสัง่ การสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ด้วย
สายการบังคับบัญชาที่สั้น แก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
รวมทั้งผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนแก่
สมาชิกขององค์กรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนแรง
จูงใจทีส่ งู กว่าแรงจูงใจทีส่ ามารถคิดว่าเป็นไปได้ ผูบ้ ริหาร
จะเป็นมากว่าหัวหน้ากองเชียร์ และพัฒนา กระตุ้นผู้ตาม
ของพวกเขาเป็ น รายบุ ค คล ท� ำ ให้ แ รงจู ง และความ
ตระหนักสูงขึ้นและได้รับ ความไว้วางใจ ความประทับใจ
ความจงรักภักดีและความเชื่อมั่นต่อองค์กร และเมื่อมี
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานโดยผู้น�ำมีการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
การตัง้ สมมติฐาน การเปลีย่ นกรอบ (Reframing) การมอง
ปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทาง
แบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
ในการพิจารณาปัญหาและการหาค�ำตอบของปัญหา ผูน้ ำ�
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นโค๊ช
(Coach) และเป็นทีป่ รึกษา (Advisor) เปิดโอกาสให้ผตู้ าม
ได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ที่ท้าทายความสามารถผู้น�ำจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค�ำ
แนะน� ำ การสนั บ สนุ น และการช่ ว ยให้ ก ้ า วหน้ า ในการ
ท�ำงานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขา
ก�ำลังถูกตรวจสอบ
3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น จาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบผลส�ำเร็จในการบริหาร
สถาบันการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปดังนี้
- ผู้น�ำต้องสร้างผู้น�ำ
- ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆ มิติ
- ผู้น�ำต้องรู้จักรับใช้ รู้จักการให้บริการ

- ต้องคิดทีจ่ ะท�ำให้คนอืน่ ดีขนึ้ ให้คนอืน่ ก้าวหน้าขึน้
- การท�ำให้คนอื่นมีความสุขมากยิ่งขึ้น
- การมองต่างมุม ควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มอง
การณ์ไกล
- มีความมุ่งมั่นในการท�ำงานสูง
- ไม่ใช้อิทธิพลใดๆ ในการปฏิบัติงาน
- ผูบ้ ริหารต้องตัง้ ใจแน่วแน่ ใช้ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม
อุดมการณ์
- ค�ำนึงถึงประชาธิปไตยเป็นหลัก
- กล้าน�ำ กล้าเปลี่ยน และรับผิดชอบ
- บริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้งคนและงบ
ประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
- การมีอดุ มการณ์เป็นสิง่ ทีด่ แี ต่ตอ้ งเหมาะกับยุค
สมัยเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค�ำนึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ตามล�ำดับ จึงขอเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ตาม
ล�ำดับดังต่อไปนี้
1) ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหาร
ควรมีความมัน่ ใจ ช่วยสร้างความรูส้ กึ ให้ผรู้ ว่ มงานเป็นหนึง่
เดียวกัน มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถความเฉลียวฉลาด
เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานในการท�ำงานผู้บริหารต้องมี
ความมั่นใจ ตั้งใจแน่วแน่ ตั้งใจสูง ปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจ
2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผูบ้ ริหารจะต้อง
ท�ำให้ผู้ร่วมงานจัดการกับอุปสรรค์ในการท�ำงานของ
ตนเองได้ มีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสามารถจัดการกับ
ปัญหาทีต่ นเองเผชิญและผูบ้ ริหารควรตัง้ มาตรฐานในการ
ท�ำงานไว้สงู เพือ่ จะได้กระตุน้ ความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
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ผู้บริหารต้องมีความเสียสละมุ่งพัฒนางานให้บรรลุเป้า
หมายได้
3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรใช้
วิธกี ารตัง้ ค�ำถาม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมแสดงความคิด
เห็นของผู้ร่วมงาน มองปัญหาการเผชิญกับสถานการณ์
เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่และ ควรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ผู้บริหาร
พยายามคิดหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาตนเองมีส่วน
ท�ำให้งานด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีสิทธิภาพ
4) ด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนวิธีการท�ำงานกับผู้ร่วมงาน
เป็นรายบุคคล ให้ความสนใจผูร้ ว่ มงานโดยค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและควรมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน
เป็นการส่วนตัวใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ
ปัญหาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา
3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น
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