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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
พิทยาพล บุตรวิชา* ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ**
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 (2 ) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา
และประสบการณการในทํางานและ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดแก ผูบ ริหาร
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) ในกรณีพบความแตกตางของคาเฉลี่ยจะทาการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe’s Method)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x= 4.06) เมื่อพิจารณารายดานพบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูระดับมากทุกดานโดยรายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
(x= 4.12) รองลงมา ไดแกการสรางแรงบันดาลใจ (x= 4.08) และการกระตุนทางปญญา (x= 4.04) และดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x= 4.03)
2. และเมือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการในทํางาน พบวาไมพบความแตกตางใน
ภาพรวมและรายดานทั้งดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 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 Office 3, (2) to compare the
transformational leadership of school administrators under the Khonkaen Educational Service Area
Office in individual aspects by education level, experience , and (3) to study comments and suggestions on transformational leadership of school administrators under the Khon Kaen Educational
Service Area Office 3 . The samples consisted of 300 person administrators under the Khonkaen
Educational Service Area Office 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 findings were summarized as follows:
1. The level of transformational leadership of school administrators under the Khonkaen
Educational Service Area Office 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 influence 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 Office 3, there were no significant 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 influence or charisma leadership-School
administrators should have ability : to create a vision, to express self-confidence, and to be a good
example. (2) Inspiration motivation-School administrators should be able to persuate and encourage 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
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาใน 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งานทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจโดยมีหลักเกณฑ
ที่สําคัญคือ 1) ยึดและดํารงหลักเอกภาพดานมาตรฐาน
จัดการศึกษา 2)มีความเปนอิสระและความคลองตัวใน
การบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งขีดความสามารถ
และความรับผิดชอบของผูรับการกระจายอํานาจ 3) มุง
เนนมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
4) มุงใหเกิดผลสําเร็จอยูที่สถานศึกษา โดยเนนใหสถาน
ศึกษามีความเขมแข็งเพิม่ ความคลองตัวในดานการกระจาย
อํานาจทั้ง 4 ดาน ไปยังสถานศึกษามากทีสุด 5) เพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพแกสถานศึกษา 6) มอบหมาย
ใหใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสิน
นัน้ โดยตรง เพือ่ เปนการเตรียมพรอมผูท เี่ กีย่ วของโดยตรง
คือผูบ ริหารสถานศึกษา สามารถเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
(วิจิตร ศรีสะอาน,อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
ในสภาวะปจจุบนั โลกอยูใ นยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และการแขงขันกันอยางสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางรุนแรงนี้ โดย
เฉพาะผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
อันจะเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของวิกฤตการณ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปจจุบัน จึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางไร เพื่อใหสามารถ
ดํ า รงอยู ไ ด อ ย า งมั่ น คงยั่ ง ยื น มี สั น ติ สุ ข และสามารถ
เอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ ที่เรากําลังเผชิญอยู

ได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) นอกจากนีส้ ภาพปจจุบนั
สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหบุคลากร
ของไทยจําเปนตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู การ
บริหารการศึกษาจึงจําเปนตองจึงตองมีลกั ษณะเปลีย่ นไป
จากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอาํ นาจในการบริหารจัดการ
ศึกษาดวยตนเองมากขึ้น ทําใหผูบริหารสถานศึกษาตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อบริหารจัดการศึกษาใน
รูปแบบใหมที่นําแนวคิดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School-Based Management ) ที่เนนเรื่อง
ของการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การ
ศึกษาไปยังสถานศึกษาสงผลใหสถานศึกษามีอสิ ระในการ
ในการตัดสินใจมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปองคกร
คณะบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวย
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation) ของผูมีสวน
ไดสวนเสีย ในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ
การกําหนดหลักสูตรทองถิน่ การรวมคิด รวมทํา ผูน าํ ตอง
เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก เพื่อรับการ
บริหารการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2550)
จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก น
เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คอนขางตํ่า จึงเปน
ปญหาที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนักถึง
กระบวนการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
บริหารทางการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญจองการจัดการ
ศึ ก ษา ที่ ผู บ ริ ห ารจะต อ งให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง
และบริหารงานดานอื่น ๆ ไปพรอมกันเพื่อสวนสงเสริม
สนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร จะ
ตองสนับสนุนใหครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ
มุงหมายของหลักสูตร การบริหารสถานศึกษามีความ
สําคัญอยางยิง่ ตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายทีต่ งั้
ไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการ
บริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการบริหาร
สถานศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญและจะตอง
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สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุด
มุงหมายของหลักสูตรมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ไดทุกชวงชั้น มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ผลการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายนอกที่ ผ า นมาพบว า โรงเรี ย นที่ สั ง กั ด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ 20,000
โรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาไมไดมาตรฐาน ไมผาน
การรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะมาตรฐานดาน
ผูเ รียน ดานครู และดานผูบ ริหาร ซึง่ เชือ่ มโยงตลอดจนสง
ผลกับการบริหารงานดานวิชาการโดยตรง และโดยเฉพาะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน LAS
สําหรับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 และ
มัธยมศึกษาปที่ 2 และ ผลการสอบ NT สําหรับชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 จะเห็นวาคะแนน
เฉลีย่ ของนักเรียนทัง้ ระดับประถมศึกษาปที่ 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 มีผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย, คณิตศาสตร, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร, ภาษา
ตางประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาครึ่งของคะแนนเต็ม
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา รอยละ 50 และมีโรงเรียน
ที่ไดคะแนนเฉลี่ยแตละรายวิชาตํ่ากวาขีดจํากัดลางของ
ประเทศในทั้ง 5 รายวิชาที่ทําการทดสอบ (สํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 , 2554)
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
2. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จําแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณการในทํางาน
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน าํ การ
เปลีย่ นแปลง ของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
3. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูผู
สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,318
คน
2. กลุมตัวอยาง
2.1 กลุมตัวอยาง ( Sample Size) ในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
คํานวณจากสูตรตารางสําเร็จรูปของ เครซี่และมอรแกน
(ธีรวุฒิ เอกะกูล,2549 ) ไดกลุมตัวอยางคือครูผูสอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 3 ปการศึกษา 2555 จํานวน 302 คน
2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง แบบสุมกลุม
(Cluster Random Sampling) โดยเลื อ กเขตของ
อําเภอทั้งหมด 5 อําเภอ คือ อําเภอเมืองพล อําเภอ
หนองสองหอง อําเภอแวงนอย อําเภอแวงใหญ และ
อําเภอโนนศิลาใน การแบงกลุม แลวเปรียบเทียบสัดสวน
ตามขนาดจํานวนกลุมตัวอยางของ แตละอําเภอ
2.3 กลุมตัวอยางที่ไดจากผูบริหาร ผูวิจัยได
เลือกผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จํานวน 10 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา
เชน เปนโรงเรียนตนแบบการศึกษาหรือโรงเรียนที่ไดรับ
การยกยองเปนตัวอยาง หรือโรงเรียนทีไ่ ดผา นการรับรอง
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา รอบ 3
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4. สรุปผลและการวิจัยผล
ผูว จิ ยั ขอเสนอผลการวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ระดับภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 3โดยภาพรวมและรายดาน พบวา โดยภาพรวมอยูใ น
ระดับมาก (x= 4.06) เมือ่ พิจารณารายดาน พบวา ระดับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยู
ระดับมากทุกดานโดยรายทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดไดแกดา นการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x= 4.12) รองลงมา ไดแก
ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x=4.08) และดานการกระตุน
ทางปญญา (x=4.04) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x= 4.03)
2. เปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึ ก ษาขอนแก น เขต 3 จํ า แนกตาม ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณในการทางาน โดยรวมและรายดานทั้ง 4
ดาน ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา ไมพบ
ความแตกตางในภาพรวมและรายดาน
2.2 เปรียบเทียบภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางานไมพบความแตกตางในภาพรวมและรายดาน
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 จาก
การสัมภาษณ ทานผูบริหาร จํานวน 10 ทาน พอสรุปได
ดังนี้
ดานการมีอทิ ธิพลอยางมีอดุ มการณ ผูบ ริหาร
สถานศึกษา ตองมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีการวิสยั ทัศน
ในการบริ ห ารทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการสร า งวิ สั ย ทั ศ น
มีความเชื่อมั่นในตนเองและตลอดการแสดงตนเปนแบบ
อยางที่ดีใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม และกระตุนให

ใหเกิดความสนใจในการทํางาน คํานึงถึงประโยชนสวน
รวมมากกวาสวนตัวเพราะงานสวนรวมยอมสําคัญกวา
งานสวนตัว ตองอุทิศเวลาสวนตนใหมากกับงานสวนรวม
และสิ่งที่สําคัญที่สุดผูบริหารตองใชการบริหารโดยยึด
หลักธรรมคือตองยึดหลักธรรมาภิบาล
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถาน
ศึกษาตองแสดงออกถึงการโนมนาวจูงใจใหผรู ว มงานเกิด
ความตระหนักหรือมีความเขาใจตอวิสัยทัศน แสดงให
เห็นถึงภาพพจนขององคกรตลอดใจแนวโนมการพัฒนา
องคกรไดอยางชัดเจน เปดโอกาสใหใหบุคลากรไดแสดง
ผลงานตามศักยภาพของแตละบุคล ตองยกยองชมเชย
เมื่อทํางานสําเร็จ
ด า นการกระตุ น ทางสติ ป ญ ญา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตองกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวย
วิธีการใหม ๆ ในการแกปญหา สงเสริมใหผูรวมงานได
พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู ตองสงเสริมใหผูรวมงานทํางานเปนทีม
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบ ริหาร
สถานศึกษาตอง เอาใจใสและเปนกันเองตอผูรวมงาน
ทุกคน ตองมอบหมายงานตามความสามารถของผูร ว มงาน
และส ง เสริ ม ให ผู ร ว มงานจั ด การเรี ย นการสอนให ทั น
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
5. อภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ภาวะผู นํ า การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 ผูวิจัยไดนํา
ประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายดังนี้
1. ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x
= 4.06) สอดคลองกับงานวิจัยของธนิต ทองอาจ (2553)
ที่ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ
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หาความสัมพันธและอํานาจพยากรณขององคประกอบ
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อยูในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า ระดั บ ภาวะผู นํ า
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ
มากทุกดานโดยรายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x= 4.12) ผลวิจัยแสดงให
เห็นวาผูบริหารใหความสําคัญตอแนวคิดที่มุงมั่นความมี
อุดมการณซึ่งสอดคลองกับที่ Yukl (1996 as cited in
Yukl, 2002) ไดกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี
คุณภาพนั้นตององคประกอบ ดวยหลัก 3 ประการ ซึ่ง 1
ใน 3 องคประกอบนั่นคือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ซึ่งการที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดล
สําหรับผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี
และความมั่นใจของผูตาม ทําใหผูตามมีความเปนพวก
เดียวกันกับผูน าํ โดยอาศัยวิสยั ทัศนและการมีจดุ ประสงค
รวมกัน ผูน าํ แสดงความมัน่ ใจชวยสรางความรูส กึ เปนหนึง่
เดียวกันเพือ่ การบรรลุเปาหมาย ทีต่ อ งการ ผูต ามจะเลียน
แบบผูน าํ และพฤติกรรมของผูน าํ จากการสรางความมัน่ ใจ
ในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของจันธิดา ผานสอน (2553) ได
วิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธระหวางภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
กับประสิทธิผลในการบริหารของผูบ ริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษารอยเอ็ดผลการวิจยั พบ
วาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด โดยรวม
และรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก และงานวิ จั ย แอนนา
รัตนภักดี (2553) ไดวจิ ยั เรือ่ ง ภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งดาน
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ
ดานกระตุน ทางปญญา และการคํานึงถึงดานปจเจกบุคคล
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. เมื่ อ เปรี ย บเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
ภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต
3 โดยจําแนกตาม ระดับการศึกษา พบวาภาวะผูนําการ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3
จําแนกตามระดับการศึกษา ไมพบความแตกตาง ในภาพ
รวมและรายดาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาระดับ
การศึกษาไมเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารของสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกนเขต 3 เปนผูม มี วี สิ ยั ทัศนและ
ความคิดสรางสรรคในการบริหารจัดการ มีการกําหนดเปา
หมายขององคกรอยางชัดเจนและวางแผนพัฒนาองคกรไว
อยางมี มีทักษะในการทํางานรวมกับคนอื่นใชการทํางาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการและการทํางานเปนทีม มี
ทักษะในการทํางานรวมกับชุมชน และนักการเมืองทอง
ถิ่นบริหารชุมชนไดอยางดี (ไพฑูรย สินลารัตน ,2546)
นอกจากนี้ ผูนําเปนผูที่มีความสามารถในการสรางแรง
จูงใจเพือ่ ใหผอู นื่ มีพฤติกรรมทีค่ ลอยตาม โดยมีพฤติกรรม
ที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม เปนผูที่มีมุมมอง
ทีย่ าวไกลในการพัฒนาองคกรใหกา วหนาโดยมีเปาหมาย
ที่การสรางประสิทธิผลใหองคการ ซึ่งจะชวยเสริมสราง
ความเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับสภาวการณ
ในปจจุบนั (วิโรจน สารรัตนะ 2545) และยังสอดคลองกับ
วิจยั ของ สุรชิน วิเศษลา (2550) ไดวจิ ยั เรือ่ งภาวะผูน าํ การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
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ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติในโรงเรียนที่มีการจัดระดับการศึกษาตาง
กันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางตางกัน
3. เมื่ อ เปรี ย บเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 โดย
จําแนกตามประสบการณการทํางาน ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ขอนแกน เขต 3 โดยจําแนกตาม ประสบการณ
การทํางาน พบวาภาวะผูน าํ การผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 จําแนกตามประสบการณ
การณทํางาน ไมพบความแตกตาง ในภาพรวมและราย
ดานทัง้ ดานการมีอทิ ธิพลอยางมีอดุ มการณ ดานการสราง
แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จากผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวาประสบการณการทํางาน ไมใชปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนเพราะผู
บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 3
มีคุณลักษณะพิเศษ สามารถถายทอดวิสัยทัศนที่ชัดเจน
แสดงความประทับใจในองคการ รวมทั้งความภาคภูมิใจ
ตลอดจนความเชือ่ มัน่ ความสามารถของพนักงานและยัง
สรางแรงบันดาลใจใหแกสมาชิก โดยใหโอกาสทีจ่ ะพัฒนา
ตนเอง เรียนรูทักษะใหม ๆ และมีสวนรวมในโครงการ
เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดนอกจากนั้น ผูนําจะใหความ
สนใจและกระตุนปญญาของสมาชิกเปนรายบุคคล โดย
การสรางความไววางใจรวมกันดูและ และใหคําปรึกษา
แนะนํา และกระตุนความเชื่อมั่นในตัวพนักงานเพื่อให
พนักงานไดปฏิบัติงานโดยใชความคิด เหตุผลและความ
รอบคอบในการตั ด สิ น ใจ (ณั ฐ พั น ธ เขจรนั น นท แ ละ
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรรณวิสา ไชชลาแสง (2551) ไดวิจัยเรื่อง
การศึกษาภาวะผูน าํ เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีส่ ง ผลตอทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 เพื่อศึกษา
ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปรียบเทียบภาวะ
ผู นํ า เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงโดยจํ า แนกตามสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามและขนาดของโรงเรียน เพื่อ
ศึกษาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยจําแนกตามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามและขนาดของโรงเรียน เพือ่ ศึกษาภาวะผูน าํ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวาระดับการ
ใชภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและราย
ดาน พบวาอยูใ นระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน าํ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง จําแนกตามเพศ และประสบการณ
โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน และยัง
สอดคลองกับงานวิจัย ของธนิต ทองอาจ (2553) ไดวิจัย
เรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามุกดาหารเพือ่ ศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ
และอํานาจพยากรณขององคประกอบของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มุกดาหาร อยูใ นระดับมากประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารอยูในระดับมาก
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนก
ตามสถานภาพในการทํ า งาน ที่ มี ต อ ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามุ ก ดาหาร โดยรวมและรายด า น
ไมแตกตางกัน
4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 จากการ
สัมภาษณ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหาร
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สถานศึกษา ตองมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีการวิสยั
ทัศนในการบริหารทุกคนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศน
มีความเชื่อมั่นในตนเองและตลอดการแสดงตนเปนแบบ
อยางที่ดีใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม และกระตุนให
ใหเกิดความสนใจในการทํางาน คํานึงถึงประโยชนสวน
รวมมากกวาสวนตัวเพราะงานสวนรวมยอมสําคัญกวา
งานสวนตัว ตองอุทิศเวลาสวนตนใหมากกับงานสวนรวม
และสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูน าํ การ
เปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership Theory)
เป น ทฤษฏี ข องการศึ ก ษาภาวะผู นํ า แนวใหม ห รื อ เป น
กระบวนทัศนใหม (New paradigm) ของภาวะผูน าํ โดยมี
เบอรน (Mosley and other. 1997) และเบส (Bass.
1985) ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดง
ใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม
เนือ่ งจากภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงเปนการเปลีย่ นแปลง
กระบวนทัศน (Paradigm shift) ไปสูความเปนผูนําที่
มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือ
เสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม
(Moral agents)
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถาน
ศึกษาตองแสดงออกถึงการโนมนาวจูงใจใหผรู ว มงานเกิด
ความตระหนักหรือมีความเขาใจตอวิสัยทัศน แสดงให
เห็นถึงภาพพจนขององคกรตลอดใจแนวโนมการพัฒนา
องคกรไดอยางชัดเจน เปดโอกาสใหใหบุคลากรไดแสดง
ผลงานตามศักยภาพของแตละบุคล ตองยกยองชมเชย
เมื่อทํางานสําเร็จ สอดคลองกับ นิตย สัมมาพันธ (2546)
กลาวโดยสรุปวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนํา
ที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลจํานวนมากลงมือ
ปฏิบัติงานใหมากกวาเดิมเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ใหสูงขึ้น
ด า นการกระตุ น ทางสติ ป ญ ญา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาตองกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวย
วิธีการใหม ๆ ในการแกปญหา สงเสริมใหผูรวมงานได
พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรูใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู ตองสงเสริมใหผรู ว มงานทํางานเปนทีม สอดคลอง
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กับ ธีระ รุญเจริญ, ปราชญา กลาผจัญ และสัมมนา รธนิธย
(2545) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส มีการ
แสวงหาโอกาสในการนําความรูและนวัตกรรมใหม ๆ
มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร เปนผูที่เปดใจกวาง
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และมีความตระหนักรูถ งึ จุดออน
และจุดแข็งขององคกรตลอดเวลา
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผู
บริหารสถานศึกษาตอง เอาใจใสและเปนกันเองตอผูรวม
งานทุกคน ตองมอบหมายงานตามความสามารถของผู
รวมงาน และสงเสริมใหผรู ว มงานจัดการเรียนการสอนให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิด
การกระตุนในการทํางานใหกับองคกรที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลอง แบส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio, 1994 )
กลาวถึง ภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงวาสามารถเห็นไดจาก
ผูน าํ ทีม่ ลี กั ษณะดังนี้ คือ มีการกระตุน ใหเกิดความสนใจใน
ระหวางผูรวมงานและผูตามใหมองงานของพวกเขาในแง
มุมใหม ๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ของทีมและขององคการ
มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู
ระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น และยัง
สอดคลองกับ Tichy และ Devanna (1986,) ไดอธิบาย
ถึงคุณลักษณะทั่วไปของผูนําการเปลี่ยนแปลง ตอง เปน
ตัวแทนแหงการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) จะเปลีย่ น
องคกรทีต่ นเองรับผิดชอบไปสูเ ปาหมายทีด่ กี วา และตอง
สรางแรงบันดาลใจใหกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชามี
ความพยายามในการปฏิบัติใหสูงมากขึ้น
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะการนําไปใช
ผลจากการวิ จั ย พบว า ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบ
วามีขอเสนอแนะไดที่จากผลการวิจัยดังนี้
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6.1.1 ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย แผน
งาน โครงการ ฝกอบรมเกีย่ วกับกระบวนการบริหาร เพือ่
สงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน รวมทั้งใหมี
การกํากับ ติดตามประเมินผล อยางจริงจังและตอเนื่อง
6.1.2 ควรจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น
การฝกอบรมพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม
6.1.3 ผลของการศึกษาสามารถนําไปใชใน
การประกอบการวางแผนและเปนกรอบชี้นําทิศทางการ
อบรม เพือ่ พัฒนาภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงอยูใ นระดับ
มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะการคํานึงถึงการคํานึงถึงปจเจกบุคคล
6.1.4 การแกปญหา ผูบริหารตองตระหนัก
ถึงวิธกี ารหรือแนวทางใหม ในการแกปญ
 หา แสดงใหเห็น
ถึงความคิดเห็นมองปญหาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิดการ
คิดวิเคราะหปญ
 หาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐานอยาง
เปนระบบรวมกัน
6.1.5 สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเกิดโอกาสในการเรียนรู ซึ่งผูบริหารอาจ
จะจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมการกระตุน ทางปญญานัน้ ไดแก
การแลกเปลีย่ นแปลงเชิงสถาบันหรือองคกร ตลอดจนการ
สรางความรูตาง ๆ
6.1.6 การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
โดยผู บ ริ ห ารต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสว นตัว และผูบ ริหารตองประพฤติตนเปนแบบ
อยางที่ดีเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฎิบัติตาม
6.1.7 กระตุน ใหเกิดความสนใจในการทํางาน
โดยผูใตบังคับบัญชาตองกระตุน
ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรนสนใจในการ
ทํางานซึ่งผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางเพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
6.1.8 การกํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการทํ า งาน
ผูบ ริหารตองจัดทําแผนกลยุทธในการทางานเพือ่ เปนการ
กระตุ น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได ป ฏิ บั ติ ง านตามวิ สั ย ทั ศ น ที่
กําหนดไวและเพือ่ ใหการทํางานทีเ่ ปนระบบมากยิง่ ขึน้ โดย
เริ่มที่ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี

6.1.9. การใหรางวัล เมือ่ ผูใ ตบงั คับบัญชาได
ปฏิบัติหนาที่หรือทํางานประสบผลสําเร็จ ผูบริหารตองมี
วิธีที่จะใหกาลังใจแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ ไดประพฤติและ
ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความเอาใจใสตอ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองใหคําแนะนํา ปรึกษาแก
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ป ระสบป ญ หาในการทํ า งานหรื อ
ปญหาตาง ๆ
7. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังที่
ไดกลาวไวขางตน เพื่อใหงานวิจัยศึกษาภาวะผูนําการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู
สอนสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน
เขต 3 ไดแพรหลายออกไป เพือ่ เปนประโยชนในการศึกษา
ของผูบริหาร และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เรือ่ งนีใ้ นโรงเรียนประถม
ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สถานศึกษา หรือองคการอืน่ ๆ
เพื่อเปนการเสนอนําขอมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน หรือ
สถานศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อเสนอใหเห็น
ถึงความแตกตางถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไป
ยิ่งขึ้น
3. ควรมี ก ารใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย อื่ น บ า ง เช น
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่หลาก
หลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพราะจะทําใหเห็น
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเชิงประจักษ
4. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผู
บริหารเปนรายกรณี เชนผูบริหารที่สถานศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและไดรบั รางวัลดีเดน
ดานตาง ๆ หรือโรงเรียนพระราชทาน เปนตน เพราะจะ
ทําใหทราบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ตรงตามสภาพ
จริงซึง่ จะสามาระนํามาเปนแบบอยางทําใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง
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