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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ใน 4 ด้าน คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการศึกษา

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

เครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำนวน 235 คนจำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 30 คน เป็นครูผู้สอน จำนวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Independent Sample group และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย 
ท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีภาวะผู้นำ 
การเปล่ียนแปลงแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ของสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้

ของสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา, องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study and compare by work experiences the 

transformational leadership of school administrators in 4  aspects: idealized influence, 

inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized stimulation; study the 

learning organization of schools in 5  aspects: personal mastery, mental models, shared 

vision, team learning, and systems thinking; study the Relationships between the 

Transformational Leadership of Administrators and Learning Organization of Schools in 

ThaSae Network Chumphon Province. The samples for this research consisted of 3 0 

school administrators and 205 teachers, totally 235 samples. The instrument used for data 

collection was a 5 -level rating scale questionnaire. The statistics used for data analyses 

included percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample) and Pearson 

product moment correlation coefficient. 

The results of this research were as follow: 1) The study of transformational 

leadership of school administrators. In the network of Thasae 2, Chumphon province, 

overall and each side are at a high level 2) The transformational leadership of the school 

administrators compared by work experiences in overall was significantly different at .0 5 

level. When compared individual aspects, the individualized consideration was rated 

significantly different at .05 level. 3) Education, learning organization of educational institutions 

in the network of Thasae 2, Chumphon province, overall and each side are at a high level 

4) The relationship between the transformational leadership of the school administrators 

and the learning organization of the educational institutions. Thasae 2 network in Chumphon 

province showed a high level of relationship. Statistical significance at the level of .01 
 

Keywords: Leadership, School Administrators, Admnistrators and Learning 

                Organization of school. 
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บทนำ 

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสำคัญ

ท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 4) อุดมการณ์ และหลักการสำคัญของการจัด
การศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม 

เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ่ือการทำงานท่ีมีคุณภาพ โดยให้
สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และตรวจสอบได้อย่าง

ม่ันใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548: 1) จากสภาวะปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยในการ

เปล่ียนแปลง และความท้าทายดังกล่าวคือ “คุณภาพของคน” ดังน้ัน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจำเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทำให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ใน

ตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี 

  ในสภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูง

องค์การต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และความอยู่รอดอย่างย่ังยืน จึงเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

จำเป็นต้องพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) (สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544: 3) ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เร่ือง การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ

ของรัฐ หมวดท่ี 3 มาตรา 11 ท่ีบัญญัติว่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี

ลักษณะเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผล

ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ใน 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราช

กฤษฎีกา (2546: 4-5) 

จากแนวคิด และหลักการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ 

(2548: 8) ได้กำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 3 ว่าด้วยแนวทางการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ซ่ึงการเรียนรู้ ความรู้นวัตกรรม
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ส่ือและเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไก เพ่ือให้คน

ไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและ

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะนำซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ 

ชุมพรในมิติ “แห่งการเรียนรู้” ได้ตระหนักถึงหลักการและแนวคิดท่ีสำคัญดังท่ีกล่าวข้างต้นจึงได้

กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงมีกลยุทธ์ท่ีสำคัญ คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมจัดบริการการศึกษาให้

เพียงพอต่อความต้องการ 2) จัดการเรียนการสอนสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมตาม

พัฒนาการอย่างสมวัยเพ่ือให้มีพ้ืนฐานท่ีดีสำหรับการศึกษาในระดับถัดไป 3) จัดบริการทางการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 4) พัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ 5) มีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีสามารถสนับสนุนให้บริการ

ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถท่ี

สูงข้ึน 7) พัฒนาเครือข่ายสำหรับแลกเปล่ียนวิชาการ ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  
8) มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสู่กระบวนการเรียนการสอน 9) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม

จัดการและสนับสนุนการศึกษา และ 10) ส่งเสริมการวิจัยทุกระดับ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การจัดการศึกษา และให้ได้ผลงานท่ีสามารถนำมาเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ (สำนักการศึกษา, 2550: 9-10) 

ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) 

สถานศึกษาเป็นองค์การให้บริการท่ีผูกพันกับเร่ืองของการสอนและการเรียนรู้เป็นหลักเป้าหมาย

สุดท้าย (Ultimate Goal) ของสถานศึกษาก็คือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” (Student Learning) ดังน้ัน  

ในบรรดาองค์การประเภทต่าง ๆ สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”(Learning Organization)

มากกว่าองค์การประเภทใด ๆ (Hoy & Miskel, 2001: 32 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546: 7) ดังน้ัน

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายต่อความรับผิดชอบของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่ิงท่ีท้าทายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนา (Development) ซ่ึงเป็นการพัฒนาท้ังใน

ระดับตัวบุคคลและในระดับองค์การ ท่ีไม่ควรแยกออกจากกันเพราะท้ังสองส่วนต่างช่วยสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาซ่ึงกันและกัน ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเป็นท้ังนักส่งเสริม นักท้าทาย นักสร้างสรรค์ และนัก

ประสาน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และองค์การ (Ubben & Others, 2001: 32 อ้างถึงใน 

วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546: 8) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดชุมพร  

ท่ี มี จุดเน้นให้ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ ด้วยยุทธวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง  
ท้ังการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิ การศึกษาดูงานท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 18) อีกท้ังยังกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู  
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เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบรรจุเข้าในหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา

นำความรู้ไปขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน 

จากหลักการ และแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership) มีความสำคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การ กล่าวคือสามารถทำให้ประสิทธิผล

ของงานและองค์การสูงข้ึน แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดเพียงใดดังน้ันการท่ีจะพัฒนา

องค์การให้ก้าวสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารจำเป็นต้องมี “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง” (Transformational Leadership) 

เพ่ือสร้างความสามารถในปรับเปล่ียนและพัฒนาองค์การให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ จังหวัดชุมพร นำไปเป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง บุคลากร และผู้มีส่วน

เก่ียวข้อง ซ่ึงจะส่งผลให้สถานศึกษาก้าวสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) อีกท้ังยัง

ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่าย ท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร เขต 1  

ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีรูปแบบการคิดด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการ

เรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร 
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การดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา ในเครือข่าย
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 769 คน จากเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 15 แห่ง 

จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 53 คน และครูผู้สอน จำนวน 716 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในเครือข่ายท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 235 คน จากสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 30 คนและครูผู้สอน จำนวน 205 คน จากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อคำถาม จำนวน 3 ข้อลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 

2 จังหวัดชุมพร ตามกรอบแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล มีข้อคำถาม จำนวน 25 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามแบบของ Likert  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ2 จังหวัด
ชุมพร ตามกรอบแนวคิดของ Senge (1990) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมี

รูปแบบการคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดเชิงระบบ มีข้อคำถาม 

จำนวน 25 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ 
Linkert  

3. ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงและองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 

2) นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นแนวคิด เพ่ือกำหนดเป็นนิยามศัพท์

เฉพาะและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

3) สร้างแบบสอบถาม โดยกำหนดเน้ือหา และข้อคำถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

4) นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเน้ือหา ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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5) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ ด้านความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) และเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.60-1.00 

6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ท่ีมีลักษณะคล้าย

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
7) นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับและรายด้าน โดยหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของ (Cranach, 1990: 169)  

8) จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการหาความเช่ือม่ันแล้ว เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  

เพ่ือนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพรเพ่ือเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนำแบบสอบถามไปส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถาม และไปรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 235 ฉบับจากแบบสอบถาม 

จำนวน 235 ฉบับ เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จำนวน 235 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) นำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยคัดเลือกฉบับท่ีมี

ความสมบูรณ์ นำมาจัดระเบียบข้อมูล เพ่ือลงรหัส 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเสร็จรูป ดังน้ี 

2.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) 

2.2 ตอนท่ี 2 ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นราย
ด้านและรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

โดยพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 

(2545: 103) 

2.3 เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบค่าที (t–test) แบบ Independent Sample Group 
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2.4 ตอนท่ี 3 องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน และ 

รายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยพิจารณาตาม

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

1) ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) 

2) ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับและรายด้าน โดยหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของ Cronbach (1990) 

6.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
1) ทดสอบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน โดยการทดสอบค่าที t–test แบบ (Independent 

Group) 

2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Pearson (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกำหนดข้ันตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น  

5 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ตำแหน่งประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนเป็นใหญ่

ครูผู้สอน จำนวน 205 คนคิดเป็นร้อยละ 87.20 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี 

จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมรายด้าน

และรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยรวมภาพ มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมาก (!" = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ
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การเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉล่ียดังน้ี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (!" = 4.19)  

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (!"= 4.18) ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (!" = 4.12)  

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (!" = 4.10) ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย
ท่าแซะ2 จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  

ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยภาพรวม มีภาวะผู้นำ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = .044) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปี มีภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลง มากกว่า ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 (p = .042) 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร 
โดยรวมรายด้านและรายข้อด้าน พบว่า มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี

ค่าเฉล่ีย ดังน้ี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (!"= 4.16) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม (!" = 4.16) ด้านการมีรูปแบบ 

การคิด (!" = 4.13) ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (!" = 4.12) และด้านการคิดเชิงระบบ (!"= 4.06) 

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และอยู่ในระดับมาก (r =.688) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยในประเด็นท่ีสำคัญ ได้ดังน้ี 

1. การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัด

ชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังน้ี ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล และด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 

จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

3. การศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยรวม

ภาพและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังน้ี ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 

ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีรูปแบบการคิด ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ และด้านการคิดเชิงระบบ 
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร มีความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีสามารถ

อภิปรายจากผลการวิจัย ดังน้ี 
1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจากชุมพร ได้กำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์

ในการพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดจุดเน้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้นำ กล่าวคือ เป็นผู้ประสานงานท่ีดีกับชุมชน ยึดม่ันในประโยชน์ของผู้เรียนและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสร้างโอกาสการพัฒนาในทุกสถานการณ์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา 

ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์ ด้วยยุทธวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายอย่างต่อเน่ือง ท้ังการ

ฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิ รวมถึงการศึกษาดูงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ (สำนักการศึกษา, 2551: 18) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio (1994: 3-4)  

ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นำมีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานหรือบุคลากร โดยการเปล่ียนแปลงความพยายามของบุคลากรให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ี

คาดหวัง รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทำให้เกิด
การตระหนักรู้ในวิสัยทัศน์และภารกิจ ของทีม และขององค์การ รวมถึงการจูงใจให้บุคลากรมองไกลเกินกว่า

ความสนใจของตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ หรือสังคม และผลการศึกษาของ พรศิษฎ์ คำรอด 

(2549: 89-92) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 1 มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร จำแนกตาม 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลง ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน ต่างกัน มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง แตกต่างกัน ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจาก ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน เป็นคุณลักษณะหรือตัวบ่งช้ีท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพย์สุดา ลีลาสิริกุล (2545: 23) ท่ีกล่าวว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็น

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นปัจจัยท่ีสามารถนำมาใช้อธิบายและทำนาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
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3. องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2544: 24) ท่ีกล่าวว่า ราชการยุค

ใหม่ต้องทบทวนภารกิจ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการปรับขนาดให้กะทัดรัด 
คล่องตัว ปรับเปล่ียน รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์การ มุ่งเน้นการสร้างพัฒนา คำนึงถึง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน การทำงานเป็นทีมและมืออาชีพ เน้นการสร้างและพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1990: อ้างถึงใน วิโรจน์ 

สารรัตนะ, 2546: 6) ท่ีกล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารยุค
ใหม่จะต้องสร้างข้ึน และเป็นส่ิงท่ีจะต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำในการจัดหา หรือแสวงหาโอกาส เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Generative Learning) ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยความเช่ือท่ีว่า คนย่ิงเรียนก็จะ

ย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป และองค์การท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโต (Grow) และพัฒนา 
(Develop) ต่อไปได้โดยไม่มีส้ินสุด ประกอบกับนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารชุมพร ท่ีกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2554 ลำดับท่ี 1 แผน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็น “มหานครแห่งการ

เรียนรู้” (Developing Strong Economy And Knowledge based Society) โดยมีสาระท่ีสำคัญท้ังใน
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพของครูบุคลากรทาง

การศึกษา และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุก

ภาคส่วน ซ่ึงนอกจากหลักการ และแนวคิดท่ีสำคัญ ประกอบกับผลของการวิจัยท่ีพบว่า ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ เพ่ือเปล่ียนแปลงความ

พยายามในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวัง โดยการส่งเสริม สนับสนุน  

ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานไปสู่ระดับท่ี
สูงข้ึน มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้สถานศึกษา มีสภาพบรรยากาศ ท่ีกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และ 

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ เพ่ือขยายขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ สมคิด ชุมนุมพร (2549: 91) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาการส่งเสริมองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา  
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันอยู่

ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นดังน้ีอาจเน่ืองจาก ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
วิโรจน์ สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ (2545: 68) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผลการศึกษา ได้ช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยด้านภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าเป็นปัจจัยต้นเหตุท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาในปัจจัยอ่ืน ๆ ตามมา
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หลายปัจจัย โดยเฉพาะต่อปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำนองเดียวกับสุรพงค์ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ 

(2547: 191) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ในจังหวัดภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงภาวะผู้นำท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ ภาวะผู้นำแบบ

เปล่ียนสภาพหรือ “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง”ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คำนึง ผุดผ่อง (2547: 89) ท่ีได้

ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก  
ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง 

จากผลการวิจัยท่ีพบ รวมถึงผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน กล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารองค์การจะต้องมี “ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลง” (Transformational leadership) จึงจะส่งผลให้การพัฒนาองค์การดำเนินการไปสู่

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตติกรณ์ จงวิศาล 

(2543: 14) ท่ีกล่าวว่า ผู้นำหรือผู้บริหารท่ีมี “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง” (Transformational leadership) 

สามารถทำให้ประสิทธิผลของงาน และองค์การสูงข้ึน แม้ว่าสถานการณ์ขององค์การจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ 

เพียงใด 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีสำคัญ 

ดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้อง ในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร ควรให้

ความสำคัญเก่ียวกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร ด้วยการสร้างเจตคติและค่านิยมท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงมีความสำคัญย่ิงต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม  

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะส่งผลให้
สถานศึกษาก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ส่วนเก่ียวข้องควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการให้ผลตอบแทน 

หรือรางวัลแก่บุคลากรอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถและผลของการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 



 
 
38 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 3 September - December 2020 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตอ่ืน เพ่ือนำผลของการวิจัยของแต่ละสำนักงานเขต 
มาเปรียบเทียบกัน หรือท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือองค์การแห่งการเรียนรู้ ในสำนักงานเขต กลุ่มเขต หรือท้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1เพ่ือนำผลของการวิจัยของแต่ละสำนักงานเขตมาเปรียบเทียบกัน และเพ่ือเป็น

แนวทางในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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