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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2) ศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ เขต 2 และ 4) ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ทั้งหมด จ�านวน 336 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อ
มั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 
0.98 และ 0.97 วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
และสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression) 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 2) ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) 
ความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์กันทางบวกในระดบัทีส่งูมาก (r

xy
 = .877) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

.01 4) ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาองค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ (X
4
) การ
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มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X
2
) การกระตุ้นทางปัญญา (X

1
) และการให้รางวัล (X

5
) ส่งผลต่อความเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดย
ตัวแปรทั้ง 4 นี้ร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้ร้อย
ละ 78.60 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´ = .117 + .304X
4
 + .242X

2
 + .265X

1
 + .281X

5

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z´
y
 = .283ZX

4
 + .247ZX

2
 + .288ZX

1
 + .274ZX

5

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

Abstract 

The objective of this research were to: 1) study transformational leadership  
of school administrators under Roi Et primary educational service area office 2,  
2) study learning organization of schools under Roi Et primary educational service area office 
2, 3) study the relationship between transformational leadership of school administrators 
and learning organization in schools under Roi Et primary educational service area office 2  
and 4) study transformational leadership of School administrators affecting learning  
organization in Schools under Roi Et primary educational service area office 2. The samples 
were 336 school administrators and teachers in Roi Et primary educational service area 
office 2, divided into 38 school administrators and 298 teachers. The research instrument 
used for data collection was a five rating scales questionnaire with reliabilities of Cronbach’s 
alpha coefficient were part 1: Transformational leadership of school administrators= 0.983 
and part 2: Learning organization in schools= 0.974. The statistical techniques employed 
in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Moment  
Correlation Coefficient. Regression equations were created for predicting dependent  
variables through Stepwise Multiple Regression analysis.

The research findings were as follows:

1. Transformational leadership of school administrators in overall and each aspect 
were at a high level.

2. Learning organization in schools in overall and each aspect were at a high level.

3. The relationship of transformational leadership of school administrators and  
learning organization of schools in overall the relationship was positive (r

xy
 = 0.877) at the 

.01 level of significance. 



124 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 13 Number 2 May - August 2022

บทนำา

ปัจจุบันน้ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ทางด้านสังคม ศาสนา เศรษฐกิจและการเมือง 
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น โครงสร้างของสังคม
เปลี่ยนไปการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าทันกับกระแสโลกในยุคปัจจุบัน จากการ
เปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลกระ
ทบต่อองค์กรต่างๆ รวมทั้งสถานศึกษา ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนในเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้อง
รู้จักเรียนรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มีการ
บรหิารงานทีท่นัสมยั เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ ซึง่
สอดคล้องกับ (Marquardt & Reynolds. 1994: 
76) ที่กล่าวว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้มีโครงสร้าง
ที่เหมาะสมไม่มีสายการบังคับบัญชามากเกินไป  
มวัีฒนธรรมการเรยีนรู้ในองค์กร มกีารเพิม่อ�านาจ
ปฏบิตั ิมกีารตรวจสอบคาดคะเนการเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร 
ทกุคนมส่ีวนสร้างและถ่ายโอนความรู ้มเีทคโนโลยี
สนบัสนุนการเรยีนรูมุ้ง่เน้นคณุภาพ ย�า้เน้นความมี

กลยุทธ์ มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน มีการท�างานเป็น
ทีม และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

สถานศกึษาควรเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ ขณะทีส่ถานศกึษาได้
เข้าสูศ่ตวรรษใหม่นัน้ สถานศกึษาจะต้องพจิารณา
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ เน้นการเรียนรู้ในลักษณะเป็นการ
ศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงมายังสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุผล
ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้ท่ีสามารถ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
บุคคลที่รอบรู้ มีแบบแผนความคิด สร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน เรียนรู้เป็นทีม และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้อง
มคุีณลกัษณะของการเป็นนกัพฒันาควรค่าแก่การ
ยอมรับและยกย่องของผูร่้วมงาน (Hoy and Miskel. 
2001: 15-16) ปัจจัยทีส่�าคัญประการหน่ึงของผูน้�า
ที่จะน�าสถานศึกมาไปสู่ความส�าเร็จหรือล้มเหลว 
ได้คอื ภาวะผูน้�า เนือ่งจากภาวะผูน้�ามคีวามส�าคญั

4. Transformational leadership of school administrators affecting learning organization 
in schools under Roi Et primary educational service area office 2 consisted of 4 aspects: 
inspiring (X

4
), the aspect of having an ideological influence (X

2
), the intellectual stimulation 

(X
1
), and reward side (X

5
). The five variables predicted the variance of learning organization 

of schools. It could predict 78.60% at the .01 level of significance. The prediction equations 
could be written as follow:

The regressive equation in the form of raw score (Unstandardized Score) 

Y´ = .117 + .304X
4
 + .242X

2
 + .265X

1
 + .281X

5

The regressive equation in the form of standard score (Standardized Score)

Z´
y
 = .283ZX

4
 + .247ZX

2
 + .288ZX

1
 + .274ZX

5

Keywords: Transformational leadership of school administrators, Learning organization  
of schools
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 35)

ภาวะผู้น�าท่ีมคีวามเหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือ ภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลง โดยผู้น�าจะต้องจัดการภายใน
องค์กรเพือ่อ�านวยการให้ทรัพยากรทีเ่ป็นตวัคนและ
วัตถุ ประสานเข้าด้วยกันสามารถท�างานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าองค์กรให้สามารถ
ด�าเนินไปได้และผู้น�าที่มีความสามารถจะท�าให้ 
ผูใ้ต้บงักบับญัชามคีวามขยนัขนัแขง็ สามคัค ีมุง่มัน่  
เต็มใจและมีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กร ภาวะผู้น�าของ 
ผูบ้ริหารยงัเป็นปัจจยัทางการบรหิารทีมี่อทิธิพลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศึกษาโดย
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารในการที่จะสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Leithwood 
and Jantzai, 1996: 512) 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความ
จ�าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้ 
และใช้ความรูค้วามสามารถของตนให้เกดิประโยชน์
ต่อการบริหารอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารต้อง
พยายามดึงเอาความสามารถของผู้ร่วมงานมาใช้ 
ให้มากที่สุดโดยให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกัน
ตัดสินใจ และร่วมกันปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถาน
ศึกษานับว่าเป็นตัวจักรส�าคัญที่ท�าให้โรงเรียน 
มีประสิทธิผลสูง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็น
ความสามารถของผู้บริหารที่ใช้อิทธิพลโน้มน้าว
ชักจูงเปลี่ยนแปลงการกระท�าของบุคคลและกลุ่ม 
ให้สามารถรวมพลังช่วยกันท�างานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มหีน้าทีด่�าเนนิการให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีข่อง

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 โดยมีการ 
ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
แก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถงึ ท้ังในด้านวิชาการ
และวชิาชพี มกีารพัฒนาทรพัยากรบคุคลให้มีความ
สามารถทีเ่หมาะสม โดยมุง่เน้นให้ครไูด้มกีารส่ังสม
ประสบการณ์ มคีวามช�านาญและเชีย่วชาญในการ
จดัการเรยีนการสอน มกีารพัฒนาตนเองและพัฒนา
วชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง ใช้กระบวนการชมุชนแห่งการ
เรียนรู้เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันารูปแบบการสอน
ให้เกิดประสทิธิภาพ น�ามาซึง่ชมุชนทีเ่กิดการเรยีนรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ทัง้ภายในและภายนอก จนกลายเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ดงัน้ัน การพฒันาสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งซึ่งจะสามารถ
พัฒนาได้นั้นย่อมต้องการผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถน�าพา
องค์กรไปถงึเป้าหมายและประสบผลส�าเรจ็อย่างมี
ประสิทธภิาพ (ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2, 2564: 13) 

จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความ
จ�าเป็นที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็เขต 2 ท้ังนี ้
เพื่อน�าผลวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน ตลอดจนน�าไปเป็นแนวทางประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษา 
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 

2. เพือ่ศกึษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ที่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 2

 4. เพือ่ศึกษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

สมมุติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

2. ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาองค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทาง
ปัญญา การค�านึงถึงเอกบุคคล และการให้รางวัล 
ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 2,661 คน 
จ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 300 คน 
ครูผู้สอน 2,361 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 
จ�านวน 336 คน จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน 38 
คน ครูผู้สอน 298 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางที ่Krejcie & Morgan (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556: 42–44) ได้กลุ่มตัวอย่าง  
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท�าการสุ่มแบบ 
แบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของโรงเรียน 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการจับสลาก จน
ครบ 336 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับเพศ อายุ ต�าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

ตอนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก�าหนด
ตัวเลือกไว้ 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  
(Likert’s Scale)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนงัสอืเพือ่ขอความอนเุคราะห์เกบ็
รวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 เพื่อขออนุญาต
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และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็น 
กลุม่ตวัอย่างเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูกับครดู้วยตนเอง 
เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและความมุ่งหมายของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ�านวน 336 ชุด  
และสามารถเก็บข้อมูลกลับคืนมาได้ 336 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100

3. น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจ
สอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน�าไปประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในล�าดับต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

มกีารใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลูในการ
วิจัย ดังนี้ 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

2. สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน

ผลการวิจัย

1. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานโดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 1

ต�ร�งท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
โดยรวมและรายด้าน

ภ�วะผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงของผู้บริห�สถ�นศึกษ� S.D. ระดับภ�วะผู้นำ� ลำ�ดับ

1. การกระตุ้นทางปัญญา 4.05 0.61 มาก 5

2. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.15 0.58 มาก 3

3. การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 4.15 0.56 มาก 2

4. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.19 0.52 มาก 1

5. การให้รางวัล 4.14 0.55 มาก 4

โดยรวม 4.14 0.56 ม�ก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกองค์
ประกอบ เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่สงูไปหาต�า่ ได้แก่ 
การสร้างแรงบันดาลใจ ( =4.19) การค�านึงถึง
ความเป็นเอกบุคคล ( =4.15) การมอีทิธพิลอย่าง
มีอุดมการณ์ ( =4.15) การให้รางวัล ( =4.14) 

และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ 
กระตุ้นทางปัญญา ( =4.05) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 โดยหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
โดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 2
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ต�ร�งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน 
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม 
และรายด้าน

ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ในสถ�นศึกษ� S.D. ระดับ ลำ�ดับ

1. การคิดอย่างเป็นระบบ 4.17 0.54 มาก 3

2. การเรียนรู้ร่วมกัน 4.19 0.54 มาก 2

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4.19 0.61 มาก 2

4. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 4.16 0.53 มาก 4

5. การมีแบบแผนความคิด 4.20 0.52 มาก 1

6. การใช้เทคโนโลยี 3.45 1.18 ปานกลาง 5

โดยรวม 4.06 0.65 ม�ก

จากตารางที ่2 พบว่า การเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ดเขต 2 โดยรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก 5 องค์ประกอบ เรยีงล�าดบั
จากค่าเฉลีย่สงูไปหาต�า่ ได้แก่ การมแีบบแผนความ
คิด ( =4.20) การเรียนรู้ร่วมกัน ( =4.19) การมี 
วิสัยทศัน์ร่วมกัน ( =4.19) การคดิอย่างเป็นระบบ 

( =4.17) และการเป็นบคุคลทีร่อบรู้ ( =4.16) และ
อยู่ในระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ คือ การใช้
เทคโนโลยี ( =3.45) 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 2 ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กบัการเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูใ้นสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y ระดับคว�มสัมพันธ์

X
1

1.000 - - - -  .800** สูง

X
2

.826** 1.000 - - - .833** สูงมาก

X
3

.788** .842** 1.000 - - .766** สูง

X
4

.797** .860** .885** 1.000 -  .834** สูงมาก

X
5

.698** .807** .801**  .847** 1.000 .803** สูง

X - - - - - .877** สูงมาก
** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก  
(r

xy
 = 0.877) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา สังกดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็
เขต 2 พบว่าทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน 
ทางบวกในระดับสงูมาก (r = 0.766-0.834) อย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยองค์ประกอบทีม่ี
ความสัมพนัธ์ระดับสูงสุด ได้แก่ X

4
 มคีวามสัมพนัธ์

ที่ระดับ 0.834 รองลงมาคือ X
2
 มีความสัมพันธ์ที่

ระดับ 0.833 X
5
 มีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.803 

X
1
 มคีวามสมัพนัธ์ทีร่ะดบั 0.800 ตามล�าดบั ส่วน

องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระดับต�่าสุด ได้แก่ 
X

3
 มีความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.766

4. การวเิคราะห์ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 

 

ต�ร�งท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพ่ือค้นหาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ใน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ตัวแปรพย�กรณ์
ประสิทธิผลของสถ�นศึกษ�

B SE
b

β t p-value

1. X
4

.304 .073 .283 4.177 .000

2. X
2

.242 .059 .247 4.122 .000

3. X
1

.265 .044 .288 5.959 .000

4. X
5
 .281 .052 .274 5.412 .000

R=.887, R2=.786, a=.117

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางท่ี 4 พบว่า ในการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression) ตัวแปรที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าสมการ คือ X

4
, X

2
, X

1
 และ X

5
 โดยมีค่า

สมัประสทิธิถ์ดถอยในรปูคะแนนดบิ คอื .304, .242, 
.265 และ .281 ตามล�าดับ และมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ .283, .247, 
.288 และ .274 ตามล�าดับ โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วม
กนัพยากรณ์ความแปรปรวนของการเป็นองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ได้ร้อยละ 
78.60 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
โดยใช้คะแนนดิบ

Y´ = .117 + .304X
4
 + .242X

2
 + .265X

1
 

+ .281X
5
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สมการพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 โดยใช้คะแนน
มาตรฐาน

Z´
y
 = .283ZX

4
 + .247ZX

2
 + .288ZX

1
 

+ .274ZX
5

อภิปรายผล

การวิจัยคร้ังนี้มุ ่งศึกษาภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศึกษา สังกดั
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็ 
เขต 2 ซ่ึงผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผล
ได้ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอด็เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก 
องค์ประกอบ เรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ การ
สร้างแรงบนัดาลใจ การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ 
การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล การให้รางวัล 
และ การกระตุน้ทางปัญญา ตามล�าดับ ทัง้น้ีเพราะ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุปัจจุบนันีต้้องปรบัตวัให้ทนั
ต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ผู้บรหิาร
สถานศกึษาจ�าเป็นต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ สามารถ
ใช้อิทธิพลจูงใจเพ่ือที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการ
บรหิารงานให้เป็นระบบ เปลีย่นแปลงให้ครใูนสถาน
ศึกษารับรู้ เห็นความส�าคัญของตนเอง สนับสนุน 
ปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  
เพือ่บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 
ซึง่สอดคล้องกับงานวจัิยของอาซีซ๊ะ ยหีะมะ (2560: 
61) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้รหิารสถานศึกษาในโรงเรยีน ศูนย์เครอืข่ายธารา
มิตร ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายธารามิตร ส�านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า อยู่ในระดับมาก 5  
องค์ประกอบเรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ การ
มีแบบแผนความคิด การเรียนรู้ร่วมกัน การมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน การคิดอย่างเป็นระบบ และการเป็น
บุคคลที่รอบรู้ ตามล�าดับ ทั้งนี้เพราะว่านโยบาย 
ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็เขต 2 มกีารบรหิารงานให้สถานศกึษาเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไปสูเ่ป้าหมายความส�าเรจ็อนัจะส่งผลให้เกดิประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้เรียนมากที่สุด และส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้การด�าเนินงาน  
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ของสถานศึกษาเป็น
ไปด้วยความสะดวก คล่องตัว เกิดการพัฒนาการ
บริหารจัดการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับ
ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อให้สถานศึกษาด�าเนิน
งานได้บรรลตุามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ เป็นการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน พัฒนากระบวนการเรยีนรู้  
และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ลดความเหล่ือมล�้า
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร
พล ไหลไพบูลย์ (2554: 86-91) ได้ท�าการศึกษา
องค์กรแห่งการเรียนรูข้องโรงเรยีนพานทองสภาชนปู
ถมัภ์ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ความองค์กรแห่งการ
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เรียนรูข้องโรงเรยีนพานทองสภาชนูปถัมภ์ โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

องค์ประกอบที่อยู่ในระดับปานกลาง 1 
องค์ประกอบ คือ การใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาร้อยเอด็เขต 2 มสีถานศกึษามอีปุกรณ์
สารสนเทศให้บคุลากรสามารถเข้าถงึได้ไม่เพยีงพอ 
การเผยแพร่ความรู้ผ่านเทคโนโลยีท�าได้บางช่วง
เวลา อีกทั้งอาจจะขาดแคลนเทคโนโลยีที่สะดวก 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ในบรหิารจดัการศึกษา
และจดัการเรยีนการสอน โดยเฉพาะในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรสา จรูญธรรม (2563: 221-224) วิจัยเรื่อง 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูต้ามการรบัรูข้องผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาด้านที่มีค่าเฉล่ีย
ต�่าสุดมีสองด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้ และ 
ด้านการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

3. ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน
ศกึษาและครผููส้อนในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงูมาก อย่างมี
นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศกึษาร้อยเอด็เขต 2 เป็นบคุคลทีม่วีสิยั
ทัศน์ท่ีกว้างไกลและชัดเจน เป็นผู้ผลักดันและน�า
นโยบายต่างๆ มาสูก่ารปฏบิตัจิรงิ บคุลากรในสถาน
ศกึษาเกดิการปรับเปลีย่นแนวคดิและพฤตกิรรมใน
ทางบวก เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นองค์กร

ที่เข้มแข็ง ท�าให้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูใ้นสถานศึกษา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสง (2559: 93-95) ได้ศกึษา
เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรูข้องโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ผลการวิจัย 
พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษามีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีน
รูใ้นสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4  
องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ (X

4
) 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X
2
), การกระตุ้น 

ทางปัญญา (X
1
) และ การให้รางวัล (X

5
) สามารถ

พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา (Y) สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ได้ร้อยละ 78.60 ได้
อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 ซ่ึงจะได้แยก
อภิปรายเป็นประเด็น ดังนี้ 

4.1 การสร้างแรงบนัดาลใจ (X
4
) ส่งผลต่อ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศกึษาในสงักดั
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 2 อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศกึษามคีวาม
สามารถสร้างแรงจงูใจในการท�างานให้กบับคุลากร 
คอยกระตุน้ความคดิให้บคุลากรเหน็ความส�าเรจ็ใน
การท�างาน มส่ีวนร่วมในการท�างาน สร้างเจตคตทิี่
ดใีห้ผูร่้วมงานเกดิความตระหนกัในหน้าทีเ่ป็นส�าคญั 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ Bass (1997: 
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756-757) ที่ระบุว่า การสร้างแรงบันดาลใจเป็น
ความสามารถท่ีผู้น�าจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผู้ตามให้เห็นคุณค่า และความท้าทายของงาน 
กระตุ้นการท�างานเป็นทีมอย่างมีชีวิตชีวา มีความ
กระตือรือร้น และมีความคิดในด้านบวก มีความ 
มุ่งหวงังอย่างชดัเจนเพือ่เป้าหมายความส�าเรจ็ร่วมกนั 

4.2 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X
2
) 

ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร 
สถานศึกษามีเป้าหมายในการท�างานที่ชัดเจน  
มวีสิยัทศัน์ เป็นต้นแบบในการปฏบิติังานของบคุลากร 
มีความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
ให้ความเป็นมิตร เป็นกันเอง และได้รบัความไว้วางใจ 
ความเคารพศรัทธาจากบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ 
Bass & Ronald (2006:21-25) ที่ระบุว่า การมี
อทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์เป็นการทีผู่น้�าประพฤตติวั
เป็นแบบอย่างหรอืเป็นโมเดลส�าหรับผู้ตาม ผู้น�าจะ
เป็นที่ยกย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และ
ท�าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานกัน 
ผูน้�าจะหลกีเลีย่งทีจ่ะใช้อ�านาจเพือ่เพือ่ผลประโยชน์
ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู่อื่น ดังนั้นผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติ
เหมอืนกบัผูน้�าและตอ้งการเลียนแบบผู้น�าของเขา 

4.3 การกระตุ้นทางปัญญา (X
1
) ส่งผล

ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ในสถานศกึษาใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็เขต 2 อาจเป็นเพราะ ผูบ้รหิารสถานศกึษา
สามารถกระตุ้นบุคลากรให้มองเห็นและตระหนัก 
ถงึปัญหาในการปฏบิตังิาน กระตุน้ให้บคุลากรมองวธิี
การ แนวทางใหม่ๆ ให้คดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาในการท�างาน
โดยใช้เหตุผลและหลักฐาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุล ซึง่สอดคล้อง
กับ Barling and Other (1966: 827-832) ที่

ระบวุ่า การกระตุน้ทางปัญญาเป็นการทีผู่น้�าท�าให้
ผู้ตามตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงในการตระหนักถึง
ปัญหา และวิธีการแก้ไข เกิดความคิดจินตนาการ 
ความเชื่อและค่านิยมมากกว่าที่จะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด ท�าให้เกิด
มโนทศัน์ เกดิความเข้าใจ และสามารถใช้ดลุยพนิิจ
ในการพิจารณาปัญหาที่เผชิญอยู่ ตลอดจนวิธีการ
แก้ไขด้วยสติปัญญา

4.4 การให้รางวัล (X
5
) ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็
เขต 2 อาจเป็นเพราะ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถ
กระตุ้นให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนในการทุ่มเท
ความพยายามในการปฏบิตังิาน โดยอธบิายวธิกีาร
ท�างานและบอกผลลพัธ์ของงาน สร้างแรงจงูใจของ
บคุลากรในการท�างานให้ประสบผลส�าเรจ็ด้วยการ
ยกย่อง ชมเชย ขึน้เงนิเดอืน หรอืเลือ่นต�าแหน่ง ช่วย
เหลือ สนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
ส�าเรจ็ง่ายขึน้ และให้รางวลัทีเ่หมาะสมแก่บคุลากรที่
มกีารพฒันาการเรยีนรู ้หรอืทีม่ผีลการด�าเนนิงานที่
มปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคล้องกบั Hay Acquisition 
Company (2002: 92-93) ทีร่ะบวุ่า การให้รางวลั
เปน็มติทิีส่่งผลกระทบต่อขวญั และก�าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยตรง เนื่องจากระบบ
การให้รางวัล ผลตอบแทนเป็นหน่ึงในปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�างานของ
บุคลากร ดังนั้น การให้รางวัล ผลตอบแทน ต้อง
เป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และยุติธรรม โดยตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของหลักความรับผิดชอบและความ
สามารถของบุคลากร

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวจิยัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ผู้
วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
สร้างแรงบนัดาลใจ การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ 
การกระตุ้นทางปัญญา และการให้รางวัลสามารถ
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ได้ร้อยละ 78.60 ดังนั้น  
ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกในการ
สร้างแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิานให้แก่บคุลากร 
รองลงมาคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ 
กระตุ้นทางปัญญา และการให้รางวัลตามล�าดับ 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็
เขต 2 องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การก
ระตุ้นทางปัญญา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
กระตุน้บคุลากรให้มองเหน็และตระหนกัถงึปัญหา
ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้บุคลากรมองวิธีการ 
แนวทางใหม่ๆ ในการคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาในการท�างาน
โดยใช้เหตุผลและหลักฐาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อ 
เป้าหมายความส�าเร็จขององค์กรร่วมกัน 

1.3 จากผลการวจิยัพบว่า การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  

องค์ประกอบทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงทีส่ดุ คอื การมแีบบแผน
ความคิด รองลงมาคือ การเรียนรู้ร่วมกัน และการ
มีวิสัยทัศน์ร่วม ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริม 
ให้บุคลากรไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ พร้อมที่จะ 
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
มีการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม 
ให้บุคลากรที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีวิธีคิดที่ 
หลากหลายและพร้อมจะเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ 

1.4 จากผลการวจิยัพบว่า การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การใช้
เทคโนโลยี ดังนั้น สถานศึกษาต้องมีเทคโนโลยี 
ที่ครบครัน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บุคลากร
สามารถเข้าถึงได้ สะดวกทุกที่ เพราะเทคโนโลยี
เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความรู้ และความสามารถที่สูงขึ้น และ
ก้าวทันโลกที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว พร้อม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีของการเป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรูท่ี้มคีวามส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ของระบบการศึกษาในปัจจุบัน

2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อน�า
ไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
อทิธพิลต่อภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร
สถานศกึษา และการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้อง
สถานศกึษาเพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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