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บทคัดย่อ
การวจัิยในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงและการบรหิาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำานวน 388 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
คา่เฉล่ีย และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยแบบเพยีร์สนั และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการบริหารงาน
วิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษากบัการบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
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ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่ผลตอ่การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีค่าอำานาจพยากรณ์การบริหารงาน
วิชาการร้อยละ 50.90 ซึ่งสามารถนำามาสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
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สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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คำ�สำ�คัญ: ปัจจัย, ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง, การบริหาร

 

Abstract
The aimed of this research were 1) to study factors affecting the transformational 

leadership administration of school administrator under Roi-Et primary educational service 
area 3 influencing academic. 2) to study the relationship between transformation leadership 
and academic administration of school administrator under Roi-Et primary educational service 
area 3. 3) to formulate an equation forecast of the transformational leadership and academic 
administration of school administrator under Roi-Et primary aducational service area 3. The 
sample consisted of administrator teacher 338, Obtained using the multi-stage random  
sampling technique. The research instrument for collecting the data was questionnaires  
consisted of factors affecting the academic of the transformational leadership  
administration including ; 1) Idealized Influence 2) Inspirational Motivation 3) Intellectual 
Stimulation 4) Individualized Consideration. By employing Cronbach, s alpha coefficient, 
the reliability of the research instrument was .93. The statistics used in data analyses were 
mean, standard deviations Statistics employed to test the hypothesis was Stepwise multiple 
regression Analysis.

The findings of this study were as follows: 1. It was found that there 4 factors most 
affecting the academic administration of school administrator under Roi-Et primary educational 
service area 3 of the transformational leadership namely; 1) Idealized Influence 2) Inspirational 
Motivation 3) Intellectual Stimulation 4) Individuallized Consideration 2. The transformational 
leadership administration of school administrator was positively related to the academic  
administrator under Roi-Et primary educational service area 3 at the 0.01 level of significantly. 
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Forecast for 50.90 3. Using Stepwise multiple regression to Analysis the data, it was found 
that factors which affecting the academic administration of school administrator under Roi-Et 
primary educational service area 3 consisted of 4 factors. The regression equation which 
could forecast the academic administration of school administrator under Roi-Et primary 
educational service area 3 was as follows:

Regression equation in the form of raw scores,
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Regression equation in the form of standard scores,

Z’ = .324Z
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บทนำา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ. 2552-2561) บนฐานของหลักการและ
แนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนหรือประชาชนใน
ชาติเป็นคนที่มีความดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข  
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545: 1-6) ดังนั้นการศึกษาของไทยจึงต้อง
มุ่งเน้นที่คุณภาพงานวิชาการเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมเศรษฐกิจที่
มีการแข่งขันกันสูง (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2552: 21-24) 

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับ
บัญชาสูงสุดในโรงเรียนซึ่งจะเป็นผู้นำาสำาคัญใน
การกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนการ
กำาหนดกระบวนการในการดำาเนินงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุ
ผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายที่
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว 
โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการที่ถือว่า

เป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ถอืวา่ความสำาเร็จของสถานศกึษาอยู่ทีก่ารบรหิาร
วิชาการ โดยการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ
การจดัการหลกัสตูรการเรยีนการสอน การพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศ
ภายใน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553: 2) จึง
นบัไดว้า่ผลงานของสถานศกึษา ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร
สถานศกึษาเปน็สว่นใหญ ่ดงันัน้ผูบ้รหิารทีม่ภีาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก
ความสำาเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่
สำาคญั ดว้ยเหตผุลดงักลา่วผูบ้รหิารจงึตอ้งมทีกัษะ
ด้านบริหารจัดการ และทักษะด้านภาวะผู้นำา โดย
เฉพาะภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงอยู่ในตัวคน
เดียวด้วยแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะบริบทการ
เปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
สถานศึกษาประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยผู้บริหาร
ที่มีภาวะผู้นำามีความสำาคัญต่อผู้ร่วมงาน ผู้นำาจะ
พยายามทำาให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับและโน้ม
นา้วทางใจ เพือ่จะให้คนปฏบิตัติาม ท้ังนีศั้กยภาพ
ของผู้นำาน้ันมีผลต่อผู้ร่วมงานในด้านความเช่ือมั่น 
ความนับถือ กำาลังใจ และความอบอุ่นในการร่วม
งาน ดังนั้นผู้นำาจึงเป็นพลังร่วมให้เกิดความร่วม
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มือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานให้ความ
สะดวก เป็นผู้ติดต่อดูแลให้ความสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามจดุมุง่หมายทีก่ำาหนดได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาควรได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาการเปล่ียนแปลงที่จะนำาไปสู่การบริหารยุค
ใหม่ ซึ่งส่งผลให้องค์กรประสบความสำาเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Trans-
formational Leadership) คือกระบวนการที่ผู้
บริหารมุ่งยกระดับความต้องการความคาดหวัง
ความสามารถ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์
สูงสุดขององค์กร องค์ประกอบของภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงตามหลักทฤษฎีของแบส และอโวลโิอ  
(1994: 9-32) มีดังนี้ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 
ประการคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
คือการที่ผู้บริหารมีคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ มี
ความมั่นใจ ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติ
งาน ทำาให้ครูเกิดการยอบรับ ศรัทธา จงรักภักดี 
มีความยินดีที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน 2) 
การสร้างแรงบันดาลใจคือการที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษามีลักษณะในด้านการโน้มน้าวจิตใจเพื่อการ
สร้างแรงจูงใจภายในให้กับครูในการทำางานเพ่ือ
องคก์าร โดยวธิกีารพูดโน้มน้าวจติใจในการทำางาน
ให้ประสบความสำาเร็จ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 
คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมที่
เป็นการกระตุ้นผู้ใตบ้งัคับบญัชาให ้มกีารวเิคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผล และข้อมูลหลักฐาน มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ4) การคำานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดง
พฤตกิรรมในการทำางานโดยคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลของผูใ้ต้บังคับบญัชา มกีารเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง และ
เปน็รายบคุคล ผูบ้รหิารจะมพีฤตกิรรมเปน็พีเ่ลีย้ง 
และมีเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี การเป็นผู้นำา

นั้นต้องกล้าคิด กล้าทำา กล้าเปลี่ยนตนเองก่อน 
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550: 156-209). 

จากรายงานผลการดำาเนินงานของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 3 ปีการศึกษา 2556 (สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3.: 12) พบ
ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ปัญหานักเรียนออกกลางคันมีนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 9.10 และผลทดสอบ
ทางการเรียนระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
คะแนนค่าเฉลี่ยต่ำากว่าระดับประเทศโดยเฉพาะ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุ 1) ครูขาดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ดี ไม่มีหน่วยการเรียนรู้ ขาดการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2) ผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงดา้นการบรหิารงานวชิาการ ซึง่จะเปน็
ผูท้ีก่ระตุน้และสง่เสรมิพฒันาครผููส้อนทกุระดบัชัน้ 
พัฒนารูปแบบการสอน พัฒนารูปแบบการนิเทศ
และการบรหิารทีส่ง่ผลตอ่พฒันานกัเรยีนทกุคนให้
อา่นออกเขยีนได ้และยกระดับผลทางการเรยีนให้
สูงขึ้นไปพร้อมกัน และเนื่องจากผู้บริหารในฐานะ
ทีเ่ปน็บคุคลผูส่้งเสรมิและสนบัสนนุใหค้รใูนสถาน
ศึกษาของตนมีศักยภาพและพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามยคุปฏริปู
การศึกษาต่อไป 

จากความสำาคัญและสภาพปญัหาทีก่ล่าว
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มา ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลต่อการบรหิารงานวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อนำามา
พัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของครูและนักเรียน และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารสถานศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในลำาดับถัดไป

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.  เพื่ อศึกษาระดับภาวะผู้นำ าการ

เปล่ียนแปลงและระดับของการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้
บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความ

สัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทางบวก

2. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของของผู้บริหารสถาน

ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ใช้ในการทำาวิจัยในครั้ง
นี้ คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอ้ยเอด็ เขต 3 ปกีารศกึษา 2557 ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา 215 คน ครู 1,939 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 
2,154 คน 

2. กลุม่ตวัอยา่งทีน่ำามาวจิยัในครัง้นีค้อื ผู้
บรหิารสถานศกึษา ครู ในสงักัดสำานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำานวน 
338 คน ได้มาโดยการเปิดตาราง Krejcie และ 
Morgan (1970: 607- 610) และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ง่ผลตอ่การบรหิารงานวชิาการ จำานวน 1 ฉบบั 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

แบบสอบถามมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
มีค่าตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.82 มีค่าความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับเท่ากับ 0.93  

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์
แบบเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคูุณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 

ผลการวิจัย
1. ระดบัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผู้

บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมากและการบริหารงานวิชาการโดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีค่าความ
สมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลาง ดังรายละเอยีด
ในตาราง 1

ต�ร�ง 1 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ภ�วะผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง
ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

X
2

X
3

X
4

X
0

.457**

.364**

.424**

.508**

.484**

.393**

.551**
.341**
.444** .559**

** นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 1 พบวา่ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา (X

0
) กับการบริหารงานวิชาการมีความ

สัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ .01 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการสูงสุด
คือ การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .559 รองลงมา

คือ การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ .551 

3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 3 อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียด
ในตาราง 2
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จากตาราง 2 ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถ
พยากรณ์การบริหารงานวิชาการคือ ด้านการ
คำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X

4
) ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ (X
2
) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ (X
1
) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

(X
3
) ตามลำาดับ มีอำานาจในการพยากรณ์การ

บริหารงานวิชาการ ได้ร้อยละ 50.90 ซึ่งสามารถ
นำามาสร้างสมการได้ดังนี้

สมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y’ = 1.153 + .252X
4
 + .197X

2
 + 

.148X
1
 + .099X

3

สมก า รณ์ พ ย าก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แนน
มาตรฐาน

Z’ = .324Z
4
 + .269Z

2
 +.200Z

1
 

+.131Z
3

อภิปรายผล
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรปุผลการวิ

จยัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงกบั
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 สามารถอภิปรายประเด็นสำาคัญ
ได้ดังนี้

1. ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และการบริหาร
งานวิชาการทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำาดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้านจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำานึง
ถึงปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
สามารถอภิปรายประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
หรือการสร้ างบารมี  พบว่าภาวะ ผู้นำ าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากและอยู่
เป็นลำาดับที่ 1 เพื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่ในดา้นการมอีทิธพิล
อยา่งมอีดุมการณม์รีะดบัสงูสดุคอื ผูบ้รหิารมวีสิยั

ต�ร�ง 2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ (R2) และค่าความ
เปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ดี
ทีละตัว (R2

change
) พร้อมทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติตามวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วย

วิธีเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ

ตัวแปรพย�กรณ์ R R2 R2 
change

SE
est

F

 X
4

 X
4
 X

2
 

 X
4
 X

2
 X

1
 

 X
4
 X

2
 X

1
 X

3

.559

.665

.690

.699

.312

.442

.476

.509

152.61
77.80
21.76
8.15

.254

.229

.222

.220

.312

.130

.034

.013
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ทศัน ์มคีวามรูค้วามสามารถ ยึดหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำาเร็จ 
และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ความ
เชื่อและค่านิยมตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่าการ
ที่ผู้บริหารแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำางาน
ให้ความสำาคัญของการมีภารกิจร่วมกันทำาให้คน
อื่นเกิดการยอมรับ ศรัทธา รวมทั้งเป็นผู้มีความ
สามารถในการชักนำาโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นมี
ความคิดเห็นคล้อยตาม ทำาให้ผู้ร่วมงานเกิดความ
เชื่อถือและไว้วางใจสอดคล้องกับแนวคิดของแบส
และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1991: 19) ที่
กล่าวว่าการสร้างบารมีเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ของกระบวนการเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็น
ความสามารถท่ีทำาให้คนอื่นเกิดการยอมรับ เกิด
ศรัทธาสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นคิดเห็นคล้อย
ตามได้สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันธิดา ผ่านสอน (2553: 106) ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสทิธผิลในการบรหิารของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ในสังกัดสำานักงานพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า
ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงด้านการมอีทิธพิลอย่าง
มีอุดมการณ์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของกอบศกัด์ิ มูลมยั (2554: 93) ทีศ่กึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน
ของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
อยูใ่นระดบัมาก รวมทัง้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สมเกียรติ บาลลา (2554: 105) ที่ศึกษาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
อำาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ใน

ระดับมาก 

1.2 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากและอยู่เป็น
ลำาดับที่ 2 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการกระตุ้นทาง
ปญัญาระดบัสงูสดุคอืผูบ้รหิารปฏบิตัติอ่ผูร้ว่มงาน
ทุกคนด้วยความยุติธรรม ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำางานให้สำาเร็จตาม
ที่กำาหนด และผู้บริหารตั้งมาตรฐานในการทำางาน
ไว้สูงพอประมาณเพื่อกระตุ้นและท้าทายความ
สามารถของผู้ร่วมงาน แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศกึษาเปน็ผูมี้ความสามารถในการกระตุน้ให้
ผู้ตามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิด
ระบบความคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิด
ของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1991: 
19) ที่กล่าวว่าการกระตุ้นทางปัญญา ผู้นำาจะเป็น
ผู้กระตุ้นให้ผู้ตามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา 
กระตุ้นให้เกิดระบบความคิดการเรียนรู้ วิธีการแก้
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์สง่เสรมิใหผู้ต้ามเกดิความ
คิดในการวิเคราะห์ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจนัธดิา ผา่นสอน (2553: 106) ทีศ่กึษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสทิธผิลในการบรหิารของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ในสังกัดสำานักงานพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปญัญาอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของกอบศักดิ์ มูลมัย (2554: 93) ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธาน ีเขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ดา้นการกระตุน้ทางปญัญาอยูใ่นระดบัมาก รวมทัง้
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สอดคล้องกับงานวิจัยสมเกียรติ บาลลา (2554: 
105) ที่ศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา อำาเภอเมืองปทุมธานี 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 1 พบวา่ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากและ
อยู่เป็นลำาดับที่ 3 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยในการสร้าง
แรงบันดาลใจระดับสูงสุดคือผู้บริหารใช้เน้นให้
ครูเห็นถึงความสำาคัญของการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจร่วมกัน และส่งเสริมให้ครูร่วมกันอุทิศตน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยการให้
กำาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานอยู่เสมอๆ
และแสดงให้เห็นว่า หากผู้บริหารได้กล่าวถึงสิ่ง
ที่ต้องการจะทำาให้สำาเร็จด้วยการร่วมกันอุทิศตน
เพื่อที่จะทำางานให้สำาเร็จโดยตั้งมาตรฐานของการ
ทำางานจะเปน็การสรา้งแรงบนัดาลใจในการทำางาน 
ทำาให้งานมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิด
ของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio,1991: 
19) ที่กล่าวว่าการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิธีการ
ที่ผู้นำาอธิบายเป้าหมายในอนาคตขององค์กร ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนรับทราบถึงภารกิจท่ีจะปฏิบัติ
ให้สำาเร็จได้ ผู้นำาจะสร้างแรงบันดาลใจผู้ตาม
หรือผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ให้งานสำาเร็จสอดคล้องกับงานวิจัยของจันธิดา 
ผ่านสอน (2553: 106) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงกบัประสทิธิผล
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานกังานพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ พบวา่ภาวะผูน้ำา

การเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกอบศักดิ ์
มลูมยั (2554: 93) ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
พบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยสมเกียรติ บาลลา (2554: 105) ที่
ศึกษาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้อง
สถานศึกษา อำาเภอเมอืงปทมุธาน ีสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 พบว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดับมาก

1.4 ด้านการคำานึงถึงปัจเจกบุคคล พบ
ว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และอยู่เป็นลำาดับสุดท้ายเมื่อพิจารณารายข้อพบ
ว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดคือผู้บริหารให้
ความสนใจผู้ร่วมงานที่มีปัญหาและได้รับความ
สนใจจากกลุ่มเท่าที่ควร และผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนผู้ร่วมงานที่มีความสามารถพิเศษให้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำางาน แสดงให้เห็น
วา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็ผูเ้อาใจใสต่อ่ผูร้ว่มงาน
แต่ละคนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้
บริหารกับผู้ร่วมงานแต่ละคนเป็นการแสดงความ
สนใจ เขา้ใจ ความตอ้งการของผูต้าม พฒันาความ
รูค้วามเขา้ใจรายบคุคลเพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแนวคดิ
ของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1991: 
19) ที่กล่าวว่าการคำานึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้นำาจะ
แสดงความสนใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
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รายบุคคล เข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ผู้ตามการพัฒนารายบุคคลให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เกิดความ
สำาเร็จมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของจันธิดา  
ผ่านสอน (2553: 106) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงกบัประสทิธิผล
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานกังานพืน้ทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็ พบวา่ภาวะผูน้ำา
การเปลี่ยนแปลงด้านการคำานึงถึงปัจเจกบุคคล
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กอบศักดิ์ มูลมัย (2554: 93) ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธาน ีเขต 1 พบวา่ ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ด้านการคำานึงถึงปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก 
รวมทั้งสอดคล้องสอดคล้องกับงานวิจัยของสม
เกียรติ บาลลา (2554: 105) ที่ศึกษาภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ตอ่องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องสถานศกึษา อำาเภอ
เมอืงปทุมธานี สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าภาวะผู้นำา
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาด้านการ
คำานึงถึงปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปาน
กลางอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ ด้านการคำานึงถึง
ปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านท่ี
มีความสัมพันธ์ต่ำาสุดคือด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา

มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ซึง่ประกอบไปดว้ย การมอิีทธพิลอยา่งมอุีดมการณ ์
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
และการคำานึงถึงปัจเจกบุคคล รวมทั้งสามารถที่
จะปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานตามคุณลักษณะที่มีได้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์และ
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพแล้วจะส่งผลดีต่อ
การบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของจันธิดา ผ่านสอน (2553: 106) 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารของผู้
บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานพื้นที่การ
ศึกษาร้อยเอ็ด พบว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศกึษา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 

3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีค่า
อำานาจพยากรณ์การบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 
50.90 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบ
ดว้ยดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ ์ดา้นการ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการประตุ้นทางปัญญา 
และด้านการคำานึงถึงปัจเจกบุคคล โดยที่ด้านการ
คำานึงถึงปัจเจกบุคคลส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการมากที่สุดดังนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน
การดำาเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาทำาหน้าที่อำานวยความสะดวก ตลอดจน
ให้คำาแนะนำาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวิธีการ
ทำางานของผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
งานได้แสดงความสามารถในการทำางานอย่าง
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เต็มความสามารถ เมื่อผู้ร่วมงานประสบความ
สำาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหาร
สถานศึกษามกีารกล่าวคำายกยอ่ง ชมเชย ในความ
สามารถของผู้ร่วมงานให้เป็นที่ประจักษ์อีกทั้งผู้
บริหารสถานศึกษายังให้ความสำาคัญแต่ละบุคคล 
ที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งให้การสนับสนุนและ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้าง
ปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความเป็นกันเอง
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ของทีมและทำางานร่วมกัน
ของทีมในองค์กรนำาไปสู่แนวความคิดใหม่ในการ
แก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ โดย
การสนทนา ซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันในทีม การนำาเสนอความคิดเห็นเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งแนวความคิดใหม่หรือกระบวนการ
ทัศน์ใหม่นำาไปสู่การตัดสินใจเลือกและข้อสรุป
ของแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว
ท่ีส่งผลให้การดำาเนินงานการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของสถาน
ศึกษาได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
ไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา อุ่นวิเศษ 
(2550: 140-169) ที่ทำาการศึกษาวิจัยและพบ
ว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาด้านที่มีอำานาจพยากรณ์องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสกลนคร เขต 3 คือด้านการคำานึงถึงเอก
บุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีอำานาจ
พยากรณร์อ้ยละ 56.80 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของมะลิวรรณ์ ภูแช่มโชติ (2552: 79) ที่ทำาการ
ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าภาวะผู้นำา
ของผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำานึงถึง
ปัจเจกบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเป็น
องคก์ารแหง่การเรียนรูข้องโรงเรยีนขนาดเลก็ โดย

มีอำานาจพยากรณ์ร้อยละ 57.90 มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�ร

วิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการคำานึง
ถึงปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่อยู่
ในระดับสุดท้ายของทุกด้านดังนั้นผู้บริหารควร
ให้ความเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ศึกษา 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลมอบหมาย
งานตามความสามารถและความถนัดมีความ
ชัดเจนในภารกิจและการปฏิบัติต่อหน้าที่และส่ง
เสรมิบคุคลทีม่คีวามสามารถพเิศษ สรา้งขวญัและ
ให้กำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสร้างความเป็นธรรมใน
สายงานการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความภาค
ภูมิใจในหน้าที่ สร้างบรรยากาศการสื่อสารแบบ
เปิดเป็นการสื่อสารสองทาง ผู้บริหารสามารถรับ
รู้ความต้องการของผู้ร่วมงาน ให้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนในสิ่งที่ผู้ร่วมงานมีความต้องการ จูงใจ
ใหผู้ร้ว่มงานเกดิความรูส้กึวา่งานทีท่ำาเปน็สิง่สำาคญั
และนา่ภาคภมูใิจ กระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานมกีารพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา และผู้บริหารทำาให้ผู้ร่วม
งานเกิดความมั่นใจว่าสามารถทำางานที่ได้รับมอบ
หมายสำาเร็จ ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีต่อการบริหางาน
วิชาการของสถานศึกษาต่อไป

1.2 จากการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เมือ่พจิารณารายดา้น พบ
ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยู่ใน
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ระดบัมาก แตอ่ยูใ่นระดับสุดทา้ยของทุกด้านดังน้ัน
ผู้บรหิารควร ส่งเสรมิใหค้รใูช้แผนการจดัการเรยีน
รูต้ามสาระและหนว่ยการเรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
สำาคัญ สรา้งวฒันธรรมการสอนใหมโ่ดยการทำาวจิยั
และพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริมให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจความถนัดของ
ผู้เรียน และผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการนำา
ผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงวิธีวัดผล
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะทำาให้สถานศึกษาไปสู่องค์การ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์

2. ข้อเสนอแนะก�รทำ�วิจัยในครั้งต่อไป

ตามทีผู่ว้จัิยได้มขีอ้เสนอแนะของการวจิยั
ไปแล้ว ก็เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 3 นั้นได้แพร่หลาย และได้มีการศึกษาเพื่อ
เปน็การตอ่ยอดองคค์วามรูไ้ด้ลกึซึง้มากยิง่ขึน้และ
เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป จึงขอเสนอ
แนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้  

2 .1 ควรมีการศึกษาเ ก่ียว กับองค์
ประกอบของภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้าน
อ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

2.3 ควรมกีารศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่ว
กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้
ไดอ้งคค์วามรูใ้นเชงิลกึมาเปรยีบเทยีบกบังานวจิยั
เชงิปรมิาณเพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาคณุภาพ
ในการจัดการศึกษาต่อไป
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