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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้อำานวยการ

โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ศึกษาระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือ
มูลนิธิไทไชโย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียนกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
ครโูรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนิธไิทไชโย ปกีารศกึษา 2558 จำานวน 133 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวม
ขอ้มลูเปน็แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนเอกชนในเครอืมลูนธิไิทไชโย โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคำานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ตามลำาดับ 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การมีรูปแบบความคิด การเป็นบุคคลที่รอบรู้ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม ตามลำาดับ 
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3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย มีความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง (r

xy
 = 0.72) อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้

Abstract
The objectives of this research were:1) to study the level of transformational  

leadership of the principals in a Thaichaiyo foundation network private school, 2) to study 
the administrative level of learning organization of a Thaichaiyo foundation network private 
school, 3) to study the relationship between transformational leadership of the principals and 
and learning organization in a Thaichaiyo foundation network private school. The sample of 
this research 113 teachers from a Thaichaiyo foundation network private school during the 
academic year of 2558. The research instrument use to collect data was the five-point rating 
scale questionnaires, and the statistics used to analyzed data were frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation and pearson’s product moment correlation coefficient.

The research finding were as follows:

1. The level of transformational leadership of the principals in a Thaichaiyo foundation 
network private school was found to be at a high level in all and each aspect. Considered  
in the descending order: Idealized influence or charima leadership (CL), Intellectual  
stimulation (Is), Inspirational development (IM) and Individualized Consideration (IC),  
respectively.

2. The level of learning organization of a Thaichaiyo foundation network private 
school was found to be at a high level in all and each aspect. Considered in the descending 
order: systems thinking, mental models, personal mastery, share vision and team learning, 
respectively.

3. The relationship between transformational leadership of the principals and learning 
organization in a Thaichaiyo foundation network private school was positively found to be at 
a high level (0.72) at a statistical significance level of .01.

Keywords: Transformational leadership, learning organization
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บทนำา
โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มี

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จึงจำาเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพื่อ
จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความ
ท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสำาคัญที่จะ
สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ดังกล่าวได้ คือ คุณภาพของคน (รณรงค์ คงทวี, 
2554: 1) 

ผู้บริหารโรงเรยีนจงึตอ้งมภีาวะความเปน็
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพราะอาจกล่าวได้ว่า ผู้นำา
ประเภทน้ีสามารถทำาให้องค์การประสบความ
สำาเรจ็สงูข้ึนในสภาพการณท์ีม่ขีอ้จำากดัและปญัหา
ต่างๆ ได้ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำาให้
เกิดแรงจูงใจ โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ตามและมกีารพฒันาความสามารถของผูต้ามไป
ในระดบัทีส่งูขึน้ (รตัตกิรณ ์จงวศิาล, 2553: 247) 

การบริหารในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ต้องคำานึงถึงภาวะของผู้นำาและสมาชิกทุกคนใน
องค์การที่จะต้องช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือ
ผู้นำาทุกองค์การยุคใหม่จะต้องสร้างขึ้น และแสดง
ศกัยภาพความเป็นผูน้ำาในการจดัการหรอืแสวงหา
โอกาสเพื่อให้การเรียนรู้ใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ง องคก์ารทีมี่การขยายศกัยภาพเพ่ือแกป้ญัหา
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเน่ือง จนทำาให้องค์การน้ันๆ 
กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (วิโรจน์ 
สารรัตนะและอัญชลี สารรัตนะ, 2545: 44) 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโยมีที่ต้ังอยู่ในแหล่ง
ชุมชน และมีโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
จำานวนมาก ก่อให้เกิดการแข่งขันในการสร้างชื่อ
เสียงให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 

ผู้ปกครองในการนำาบุตรหลานเข้าศึกษา 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยใน
ฐานะท่ีเป็นครูในโรงเรียนเอกชนเครือมูลนิธิไท
ไชโยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียน ระดับ
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนในเครอื
มูลนิธิไทไชโย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้อำานวยการ
โรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เครือมูลนิธิไทไชโย เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถ
นำาไปพัฒนา เสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่ อศึกษาระดับภาวะ ผู้นำ าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนใน
เครือมูลนิธิไทไชโย 

2. เพือ่ศกึษาระดบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกบั
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนในเครอื
มูลนิธิไทไชโย

สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวย

การโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโยมีความ
สัมพันธ์กันทางบวก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู
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โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ปีการศึกษา 
2558 6 แห่ง จำานวน 201 คน กำาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) โดยใช้ตารางกำาหนดขนาดตัวอย่าง
เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970: 
607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 133 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบบั โดยแบ่งออกเปน็ 3 
ตอน ดงัน้ี ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพของผูต้อบ 
มีลกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที ่2 สอบถามภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของ
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
4 ดา้น ตามแนวคดิของ Bass & Avolio. 1994 ซึง่
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .94 ดังนี้ 1. การมีอิทธิพล
อยา่งมอีดุมการณ ์มคีา่ความเทีย่ง .83 2. การสร้าง
แรงบันดาลใจ มีค่าความเที่ยง .85 3. การกระตุ้น 
ทางปัญญา มีค่าความเที่ยง .81 4. การคำานึง
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าความเที่ยง .84  
ตอนที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 5 ด้าน ตามแนวคิด
ของ Senge.1990 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .96 
คือ 1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าความเที่ยง .88  
2. การมีรูปแบบความคิด มีค่าความเที่ยง .78  
2. การสรา้งวสิยัทศัน ์รว่มกนั มคีา่ความเทีย่ง .80 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีค่าความเที่ยง .93  
5. การคิดอย่างเป็นระบบ มีค่าความเที่ยง .85

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง ถึงผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือ
มูลนิธิไทไชโย

2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและซองติด
แสตมปท์ีม่ชีือ่ทีอ่ยูข่องผูว้จิยัพรอ้มดว้ยหนงัสอืขอ

ความร่วมมือในการวิจัยจากผู้อำานวยการโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโยแต่ละแห่งถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง และให้ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์

3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัย 
ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณข์องแบบสอบถาม
ทุกชุด

4. นำาแบบสอบถามทีส่มบรูณไ์ปวเิคราะห์
ต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหา 
ค่าร้อยละ

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียน และ
องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนในเครอื
มูลนิธิไทไชโย โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน กำาหนดเกณฑ์แปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 103) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกบั
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ไทไชโย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Cor-
relation Coefficient) กำาหนดเกณฑ์แปลผลค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540, 144) มี 5 ระดับ ดังนี้ สูงมาก สูง ปาน
กลาง ค่อนข้างต่ำา ต่ำา

ผลการวิจัย
1. ระดับภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
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พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านที่ 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่า
เฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื ด้านที ่3 การกระตุน้ทาง
ปัญญา และด้านที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ ส่วน
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ คือ ดา้นที ่4 การคำานงึถงึ
ความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลำาดับ สามารถสรุป
เป็นรายด้านดังนี้

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้อำานวย
การโรงเรียนเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงาน

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า  
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ  
ผู้อำานวยการโรงเรียนกระตุ้นให้ท่านกระตือรือร้น 
ตระหนัก เห็นคุณค่าของงาน

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า 
โดยรวม และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
เปน็รายขอ้ ซึง่ขอ้ท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืผูอ้ำานวย
การโรงเรียนมีการกระตุ้นความพยายามของครู
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์

1 . 4  ด้ านการคำ านึ ง ถึ ง ค ว าม เป็ น
ปัจเจกบุคคล พบว่า โดยรวม และรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่า
เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ผูอ้ำานวยการโรงเรียนมอบหมาย
งานตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
แต่ละบุคคล 

2. ระดับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย พบว่า โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการคิดอย่าง
เป็นระบบ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการ
เปน็บุคคลท่ีรอบรู้ และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต่ำาทีส่ดุ คอื 

ดา้นการสรา้งวสิยัทศันร์ว่มกนั ตามลำาดบั สามารถ
สรุปเป็นรายด้านดังนี้

2.1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ พบว่า 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้ ซึง่ขอ้ทีม่คีา่เฉล่ียมากทีส่ดุ คอื 
ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความสำาเร็จที่
กำาหนดไว้ 

2.2 ด้านการมีรูปแบบความคิด พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการพัฒนางาน

2.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนมีบรรยากาศความเป็นมิตร การ
ยอมรบัและการไว้วางใจซึง่กนัและกนั2.4 ดา้นการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่า โดยรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับการส่งเสริม
ให้พัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

2.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริม
ใหค้รไูดพ้ฒันาแนวทางในการทำางานเพือ่ใหท้นัต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงของผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกบัองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ
ไทไชโย พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก (r

xy
 = 

.72) อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ภาวะผูน้ำา
การเปล่ียนแปลงของผูอ้ำานวยการโรงเรยีน มคีวาม
สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ทั้ง 5 ด้าน โดยด้าน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 186 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทีม่ค่ีาสัมประสิทธิส์หสมัพันธแ์บบเพียรส์นัสงูทีส่ดุ 
3 ลำาดบั คอื ดา้นการกระตุ้นปญัญา ด้านการคำานงึ
ถงึความเป็นปัจเจกบคุคล ด้านการอทิธพิลอย่างมี
อดุมการณก์ารณ ์และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่ องความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้อำานวย
การโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1 . ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
มีพฤติกรรมความเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการ
ในการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูจนเกิด
ความเคารพ ศรทัธา ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
องค์การอย่างสร้างสรรค์ ทำาให้ผู้ร่วมงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมากกว่า
ท่ีตั้งใจไว้ต้ังแต่ต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สราญรตัน ์จนัทะมล (2548) ได้ทำาการศึกษาเรือ่ง 
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อำาเภอวังสะพุง สงักดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาเลย เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ ภาวะ
ผู้นำาการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษา อำาเภอวังสะพุง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากแบ่งเป็นรายด้านในการอภิปราย
ผลตามลำาดับ ดังนี้

1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 
คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นผู้นำาในการบริหาร
จัดการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้อำานวยการโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำาที่เหมาะสม และ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ พัทธ์สิตา มีบุญ (2553) ได้ทำาการ 
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบ
ว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 
2 คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ผู้อำานวยการโรงเรียนกระตุ้นให้ท่านกระตือรือร้น 
ตระหนัก เห็นคุณค่าของงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้อำานวยการโรงเรียนกระตุ้นให้ครูกระตือรือร้น 
ตระหนกั เหน็คณุคา่ของงาน ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
มีความคิดและเจตคติที่ดีกับผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ร่วม
งานในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่าด้านการเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 
คือ ด้านกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้อำานวย
การโรงเรียนมีการกระตุ้นความพยายามของครู
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้อำานวยการโรงเรียน มีการกระตุ้นความ
พยายามของครูเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 
ให้แนวทางการคิดทำางานร่วมกันอย่างเป็นกันเอง 
ส่งเสริมให้ครูแสดงออกด้านความคิด การทำางาน
อย่างเต็มที่สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา 
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อนันต์นาวี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก

4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 
4 คือ ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดคือ ผู้อำานวยการโรงเรียนมอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้อำานวยการโรงเรียน
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง มีวิธีจูงใจและสนอง
ความต้องการของบคุลากรตามความแตกตา่งของ
แต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แบส และ
อโวลิโอ (1991 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2545) ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ที่กล่าวว่า ผู้นำาจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้นำาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม
เป็นรายบุคคล และทำาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและ
มีความสำาคัญ ผู้นำาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็น
ที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการ
พัฒนาผู้ตาม ผู้นำาจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และ
เติบโตของแต่ละคน 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับคะแนนจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการมี 
รปูแบบความคดิ ดา้นการเป็นบคุคลทีร่อบรู ้ม ีและ
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้ร่วม
กันเป็นทีม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเอกชนใน

เครือมูลนิธิไทไชโย มีการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับ ที่ต่างร่วมมือ
ร่วมใจกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่กัน รวม
ทั้งเพิ่มศักยภาพขององค์การให้สูงข้ึน เพื่อให้
สามารถดำาเนินการใหเ้กดิผลงานไดร้ะดบัคณุภาพ
ตามทีป่รารถนา เพือ่พฒันาสงัคมใหเ้ปน็สงัคมแหง่
ภมูปัิญญาและการเรยีนรูย้ิง่ขึน้ตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้ง 
กับงานวิจัยของศักดา มัชปาโต (2550) ได้
ทำาการศึกษาเร่ืองความเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และแบ่งเป็นรายด้านในการ
อภิปรายผลตามลำาดับ ดังนี้

1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 
คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านศึกษา
หาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาศกัยภาพของตนเอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความสำาเร็จที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้อำานวยการโรงเรียนส่งเสริมให้
ครูในโรงเรียนมีความเป็นนายของตนเอง มีความ
เป็นตัวของตัวเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะ
ต่อเน่ืองเพื่อขยายและเพิ่มความสามารถให้ครูทุก
คนมีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาที่จะเรียน
รู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุ่งสู่
จุดหมาย และความสำาเร็จที่กำาหนดไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรณรงค์ คงทวี (2554) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่ง
ผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 พบวา่  
ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 
คอื ดา้นการมรีปูแบบความคดิ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านยอมรับ
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ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการพัฒนางาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้อำานวยการโรงเรียนมีการกระตุ้น 
ทกัษะความคดิ สง่เสรมิแบบแผนทางจติสำานกึของ 
ครูในโรงเรียนให้มีสติที่เอื้อต่อการสะท้อนภาพ 
ที่ชัดเจนและมีการจำาแนกแยกแยะ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุง
ความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ 
ต่างๆ ที่เกิดรวมทั้งการทำาความเข้าใจในวิธีการ 
ที่จะสร้างความกระจ่างชัด เพ่ือการตัดสินใจได้ 
อย่างถูกต้องหรือมีวิธีการที่จะตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของพัทธส์ติา มบีญุ (2553) 
ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 
พบว่า ด้านการมีรูปแบบความคิด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 
3 คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
โรงเรียนมีบรรยากาศความเป็นมิตร การยอมรับ
และการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนการเปิดโอกาสให้ครูใน
โรงเรียนได้วางแผน มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึง 
ประสงค์ร่วมกัน โดยสนับสนุนให้ครูได้แสดง 
วิสัยทัศน์ของแต่ละคนออกมา แล้วจึงเปิดโอกาส
ให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกัน
อภิปรายอย่างกว้างขวาง ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน สนับสนุนให้
เกดิการรวมพลงัของคร ูอนัเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะนำาไป
สูว่สัิยทศันร์ว่มกนั และมกีารทบทวนอย่างต่อเนือ่ง 
สร้างบรรยากาศความเปน็มติร การยอมรบัและไว้
วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลธิชา อนันต์นาวี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ 
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารกับองคก์ารแหง่การเรียนรูข้องสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรุ ีเขต 3 พบวา่ ดา้นการสรา้งวสิยัทศันร์ว่มกนั  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 
คือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่าน
ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความรู้และเรียนรู้ร่วม
กนัอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูอ้ำานวยการ
โรงเรียนไดส้ง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนัอย่างตอ่เนือ่ง 
โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และพฒันาความรู ้ 
ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยลดลักษณะที่ 
ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงำาแนวคิดของบุคคลอื่น 
ออกไป ร่วมมือและร่วมใจในการปฏิบัติงาน ไม่มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก และกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายอย่างกว้างขวางภายในทีม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคำานึง ผุดผ่อง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรยีน สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่ งทะเล 
ตะวันออก พบว่า ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก

5) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 5 
คือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาแนวทางในการทำางานเพื่อ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผู้อำานวยการโรงเรียน มีการปฏิบัติ
งานอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาโดยรวมไม่แยก
พฒันาเฉพาะสว่นใดสว่นหนึง่ การวางแผนและจดั
ระบบการปฏบัิตงิานทีช่ดัเจน มกีารจดัทำาโครงการ
ก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานต่างๆ เสมอ ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีวิธีคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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ด้วยการใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล ส่งเสริม
ให้ครูได้พัฒนาแนวทางในการทำางานเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันจะนำาไป
สู่วิถีแห่งการพัฒนาที่มีความยั่งยืน และเปี่ยมไป
ด้วยจิตสำานึกท่ีดีของบุคลากรทั้งทั้งองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของศกัดา มชัปาโต (2550) 
ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ด้านการคิดอย่าง
เปน็ระบบ โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชน 
กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน
ในเครือมูลนิธิไทไชโย โดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก อยู่ในระดับสูง (r

xy 

= 0.72) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธ์สิตา มีบุญ 
(2553) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ชลบุรี พบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความ
สำาคัญยิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารเป็น
ผู้มีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างย่ิง ผู้บริหารมีความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนสมาชิกในองค์กรให้มี
พัฒนาทันความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์แล้ว  
ย่อมทำาใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งสรา้งสรรคด์ว้ย ดงันัน้  
ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำาที่ดีและใช้ 
ภาวะผู้นำาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ 
ผู้ร่วมงานเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ทำาให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ 
ระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้อำานวยการ 
โรงเรียนเอกชนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโย ที่มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สูงที่สุด 3 ลำาดับ ได้แก่ 
ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา ดา้นการคำานงึถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์กับด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

จากขอ้คน้พบจากการวิจยั มขีอ้เสนอแนะ
ในการนำาไปใช้ ดังนี้ 

1.1 ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
คอื ดา้นการคำานงึถงึความเปน็ปจัเจกบคุคล ดงัน้ัน  
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย 
ควรให้ความสำาคัญและหาแนวทางในการพัฒนา
โดยการที่ผู้อำานวยการโรงเรียนควรให้ความเอา 
ใจใส ่รบัฟงัปญัหา ใหค้ำาแนะนำาแกบ่คุลากรทัง้เรือ่ง
ส่วนตัวและเรื่องงาน ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ร่วมงาน 
เป็นรายบุคคล จูงใจและสนองความต้องการ
ของบุคลากรตามความแตกต่างของแต่ละคน  
สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้ร้ว่มงานมีการพฒันาตนเอง 
และมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล

1.2 องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยคือ ด้านการสร้าง
วสิยัทศันร์ว่มกนัและดา้นการเรยีนรูร้ว่มกนัเปน็ทมี 
ดังนั้นผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ
ไทไชโย ควรให้ความสำาคัญและหาแนวทางในการ
พัฒนา โดยการที่ผู้อำานวยการโรงเรียนควรให้ครูมี
สว่นรว่มในการวางแผนการปฏบิตังิานของโรงเรยีน 
มีส่วนร่วมในการกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เปา้หมายของโรงเรยีน ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 190 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

และข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ
งานร่วมกัน และควรกระตุ้นให้มีการอภิปรายแลก
เปลีย่นเรยีนรูภ้ายในทมี จดัประชุมให้บคุลากรแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือประเด็นที่ต้องพิจารณา
และประเด็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน กระตุ้นให้
เกิดร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานไม่มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

มีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ครั้งต่อไป 
ดังนี้

2 .1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำาของ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย
ดา้นอืน่ๆ เชน่ ดา้นการสรา้งทมีงาน ดา้นคณุธรรม
จริยธรรม เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ 
ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย เพื่อนำาผลการศึกษา
ที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
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