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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2563 จานวน 70 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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ซึ่งเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
2) ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน
การปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาอุบ ลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ ใ นระดั บปานกลาง และมี ค วามสั มพัน ธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง; ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Abstract
This article aimed to study 1) To study the level of transformational leadership of school
administrators 2) To study the level of job satisfaction of teachers and 3) To study the relationship
between transformational leadership of school administrators and job satisfaction of teachers in Bupuai
Yangyai Educational network, Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5. The sample
used for this research consisted of 70 teachers in the Bupuai Yangyai Educational network,
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5 in the year 2020. The instrument used to
collect the data was a 5 – point rating scale questionnaire with a confidence value of 0.93. The statistics
used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient. The research results were found as follows;
1) The transformational leadership of school administrators in the Bupuai Yangyai Educational
network, Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 5 overall, and each aspect were at
the high level, which is arranged the top 3 meanings are high to the low are idealized influence,
individualized consideration, and inspir motivation.
2) Job satisfaction of teachers in Bupuai Yangyai Educational network, Ubonratchathani Primary
Educational Service Area Office 5 overall and each aspect were at high level, which is arranged the
top 3 meanings are the high to the low is work itself, working achievement, and recognition.
3) The relationship between transformational leadership of school administrators and job
satisfaction of teachers in Bupuai Yangyai Educational network, Ubonratchathani Primary Educational
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Service Area Office 5 overall were at moderate and the statistically significant positive correlations at
the .01 level.
Keywords: Transformational leadership; Job satisfaction

บทนา
การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จ
ของการจัดการศึกษา คาว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยถือว่าเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงตามนโยบายการกระจายอานาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่นักบริหาร
การศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความคาดหวังต่อการเป็ นผู้บริหารสถานศึกษา คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การในสถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ ที่ มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแบสส์และอโวลิโอ (Bass and Avolio , 1990) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สามารถเห็นได้จากผู้นาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมงาน ให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้ที่มองตนเองและมองงานในแง่มุม
หรือกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์ และภารกิจของทีมและองค์การ พัฒนา
ความรู้ความสามารถผู้ร่วมงานไปสู่ความสามารถที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น (Phumphongkhochasorn
et al., 2021) มองไกลเกินความสนใจ ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา เนื่ อ งจากการบริ ห ารการศึ ก ษานั้ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของ
ความสาเร็จในการดาเนินงานขึน้ อยู่กับกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้สึก
ที่ดีและประทับใจ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ส อนจึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ (Damnoen, Phumphongkhochasorn,
Pornpitchanarong, & Nanposri, 2021) เนื่องจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงสัมพันธภาพที่ดี
ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาจกล่าวได้ว่า
ความพึงพอใจมีความสาคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อผู้บริหารสถานศึกษามี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของงานในองค์กร (เชษินีร์ แสวงสุข, 2560)
กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษาบุ เปื อยยางใหญ่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับระถมศึกษา จานวน 7 โรงเรียน มีครูในสังกัด
จานวน 85 คน มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิท ธิภาพการบริหารและการจัด การของสถานศึ กษายกระดั บ
คุณภาพของผู้เรียน ครู และสถานศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาของผู้บริหารและความพึงพอใจ
ของครูที่จะพัฒนาสถานศึกษาสูค่ ุณภาพ เนื่องจากสภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ ครูและบุคลากรไม่มีความพร้อมขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ทาให้การปฏิบัติงานไม่สาเร็จตามเป้าหมายและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของผู้เรียนได้
บทความวิจัยนี้นาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กั บ ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ งานของครู ผู้ ส อนในกลุ่ มเครื อข่ ายสถานศึ กษาบุ เปือ ยยางใหญ่ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
การวางแผนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ครู ผู้ ส อน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
2. เพื่อศึกษาระดับความพึง พอใจในการปฏิบั ติงานของครูผู้ สอนในกลุ่ม เครือ ข่า ยสถานศึ ก ษา
บุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุม่ เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

สมมติฐานการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

การทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใช้แนวคิดของแบสส์และอโวลิโอ (Bass and
Avolio, 1991) ซึ่งประกอบด้วย
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมการทางานของผู้นาที่แสดงให้เห็นและเป็น
กระบวนการที่ ท าให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถยอมรั บ เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ภาคภู มิ ใ จ และไว้ ว างใจใน
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ความสามารถของผู้นา โดยผู้นาต้องมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มีเป้าหมายทางอุดมการณ์อย่างชัดเจนพร้ อมที่จะเอาชนะอุปสรรคเพื่อประกาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
และสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา มีความมุ่งมั่น
ตระหนักและทุ่มเทในการปฏิบัตงิ านสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา
2. การกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา หมายถึ ง พฤติ ก รรมการท างานที่ ผู้ น าแสดงให้ เ ห็ น และเป็ น
กระบวนการที่กระตุน้ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงาน ทาให้ใต้บังคับ
บัญชามีความต้องการหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางหรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานใหม่ที่ดีกว่า มีการมองปัญหาเชิงระบบในแง่มุมต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผล
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นถึงการคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในเรื่องของความต้องการและความสามารถที่แตกต่ างกัน มีการดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลทาให้รู้สึกมีคุณค่ามีความสาคัญ ส่งเสริมบรรยากาศในการทางานที่ ดี
มีการวิเคราะห์ความต้องการและให้คาแนะนา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเองอย่าง
เสมอ
4. การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผู้ น าแสดงให้ เ ห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น
กระบวนการที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจโดยสร้างแรงจูงใจภายในในการปฏิบัติงาน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมและไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน มีมาตรฐานในการทางานสูงซึ่งผูน้ าจะสร้างและสื่อความ
คาดหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน มีการคิดเชิงบวกและเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ ถึ ง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ส อนใช้ แ นวคิ ด ของทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮิ ร์ ซ เบิ ร์ ก
(Herzberg, 1990) โดยผู้วิจัยใช้วิธกี ารสังเคราะห์ได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความพึงพอใจในด้านความสาเร็จในการทางาน หมายถึง ความรูส้ กึ พึงพอใจ และปลาบปลื้มใน
ผลสาเร็จของงานจากการทางานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
2. ความพึงพอใจในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการยกย่อง ชมเชย แสดง
ความยินดี ให้กาลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ
3. ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานที่น่าสนใจและมีการ
ท้าทายความสามารถ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจ
4. ความพึงพอใจในด้านความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เพิ่มพูน
ความสามารถในการทางานเพื่อให้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
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5. ความพึ ง พอใจในด้ า นเงิ น เดื อนหรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทน หมายถึ ง ผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัตงิ าน เช่า ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าสวัสดิการ รวมทั้งสวัสดิการที่ควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับงานที่
ได้รับมอบหมาย
6. ความพึ ง พอใจในด้ า นสภาพการท างาน หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อความเหมาะสมในการทางาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน ความสะดวกสบายในการทางาน สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ตลอดจนความสมดุลของปริมาณงานกับจานวนบุคลากร

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุม่ เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใช้
แนวคิดของแบสส์ และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1991) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ใช้แนวคิดของทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1990) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การกระตุน้ การใช้ปัญญา
3. การคานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล
4. การสร้างแรงบันดาลใจ

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยาง
ใหญ่
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. เงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทน
6. สภาพการทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ พื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยาง
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้แก่ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแก้งโตน โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านดงกระชู โรงเรียนบ้านโนนสวาง โรงเรียนบ้านยาง
ใหญ่ และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเกษตรสมบูรณ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
สถานศึ ก ษาบุ เ ปื อ ยยางใหญ่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5
ปีการศึกษา 2563 จานวน 7 โรงเรียน ซึ่งมีครูผู้สอนจานวน 85 คน 2) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน
ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ปีการศึกษา 2563 จานวน 7 โรงเรียน จานวน 70 คน โดยใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejci & Morgan , 1970)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 1 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 20 ข้อ ตอนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน จานวน 30 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)
การเก็บรวมรวบข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชธานี ออกหนังสือขอความร่วมในการตอบแบบสอบถาม ถึงประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปีการศึกษา 2563 จานวน
7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแก้งโตน โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านดงกระชู
โรงเรียนบ้านโนนสวาง โรงเรียนบ้านยางใหญ่ และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้ านเกษตรสมบูรณ์
เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อมกับ
หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล ไปยั ง โรงเรี ย นเพื่ อ ตอบแบบสอบถาม และติ ด ตามรั บ
แบบสอบถามคืนตามกาหนด
วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยบันทึกข้อมูลและใช้้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์้ ข้อมูลแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ กษา ในกลุ่ ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูลไปยังโรงเรียนเพื่อตอบแบบสอบถาม และติดตามรับแบบสอบถามคืน
ตามกาหนด

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือย ยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
โดยรวมและรายด้านอยู่ในนระดับมาก ซึ่งเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบั นดาลใจ
ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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ด้าน
1
2
3
4

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การกระตุน้ การใช้ปัญญา
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การสร้างแรงบันดาลใจ
รวม

(𝐱̅)

4.50
4.40
4.48
4.48
4.46

n = 70
S.D.
ระดับความคิดเห็น
0.43
มาก
0.34
มาก
0.35
มาก
0.36
มาก
0.30
มาก

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความสาเร็จในการทางาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
n = 70
ด้าน
(𝐱̅)
ครูผู้สอน
S.D.
ระดับความคิดเห็น
1 ความสาเร็จในการทางาน
4.47
0.37
มาก
2 การได้รับการยอมรับนับถือ
4.45
0.35
มาก
3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.49
0.36
มาก
4 ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
4.40
0.37
มาก
5 เงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทน
4.37
0.38
มาก
6 สภาพการทางาน
4.32
0.31
มาก
รวม
4.42
0.26
มาก
วัตถุประสงค์ที่ 3. ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ตัวแปร
(Y1)
(Y2)
(Y3)
(Y4)
(Y5)
(Y6)
(Ytot)
(X1)
.441**
.310**
.285*
.282*
.271*
.378**
.451**
(X2)
.468**
.337**
.383**
.270*
.297*
.323**
.478**
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ตัวแปร
(Y1)
(X3)
.438**
(X4)
.473**
(Xtot)
.567**
**p < .01

(Y2)
.392**
.309**
.419**

(Y3)
.373**
.371**
.436**

(Y4)
.345**
.324**
.380**

(Y5)
.255*
.246*
.333**

(Y6)
.372**
.350**
.446**

(Ytot)
.498**
.476**
.592**

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการและการทางานที่เป็นระบบ ทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้การปฏิบัตงิ าน
ของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนารินทร์ เดชสะท้า น (2557)
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ ก ษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ควรส่งเสริม บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง มอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถ วางแผน การปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็ นอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ บาล เสริมแรงครู
ส่งเสริมให้ ครูทาผลงานที่เป็นเลิศ และกาหนดมาตรฐานปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
และสอดคล้องกับปราณี เข็มทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อยู่ในระดับมาก
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของครูผู้สอนในกลุ่ ม
เครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนมี ความพึงพอใจต่อสถานศึกษาทาให้ผลการปฏิบัติงานไป
ในทางที่ดี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนนั้นมีความสาคัญอันจะส่งผลให้ครูผู้สอนมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็น เลิศและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งผู้บริหารมี การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในทุกด้านส่งผลให้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญมี เวียงนนท์ (2556) พบว่า ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านสภาพการทางาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพร เมฆสุวรรณ (2558) พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน มอบหมายงานให้ครูตรงกับความรู้ความสามารถ
และความถนัดของแต่ละบุคคลสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสาเร็จทาให้ครู
เกิดความสามัคคีเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันทาให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายส่งผลให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือ
ยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อยู่ในระดับปานกลาง
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างบวกอย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่อความพึงพอใจของครูผู้สอน และมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้วย อีกทัง้ ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาไป
ในทางที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ส่ ง ผลให้ ค รู มี ค วามรู้ ที่ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ
และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ทันทุกเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย
โอภาษี (2558) พบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
และเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการปฏิบั ติง านของครู โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัชยา คิสาลัง (2554) พบว่า ผู้บริหารมีผู้นาการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับมาก ความ
คิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับครูต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ และต่อความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของครูโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ การปฏิบั ติ งานปรากฏว่า ภาวะผู้ นาโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และได้ น าเสนอแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริ หาร สั ง กั ด เทศบาลเมือง
นครพนม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา ด้านการมุง่ ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ด้านการสร้าง
และการถ่ายทอดวิสัยทั ศน์ และด้านการคาดหวังต่อผลงานสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษิ นี ร์
แสวงสุข (2560) พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากที่สุด ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
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องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการวิจัยทาให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดังภาพที่ 2
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

การกระตุน้ การใช้ปัญญา

ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู
- ความสาเร็จในการทางาน
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
- เงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทน
- สภาพการทางาน
การคานึงถึงความเป็นปัจเจก

การสร้างแรงบันดาลใจ

บุคคล
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของครูผู้สอน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมการทางานของผู้นาที่แสดงให้เห็นและเป็น
กระบวนการที่ ท าให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถยอมรั บ เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ภาคภู มิ ใ จ และไว้ ว างใจใน
ความสามารถของผู้นา
การกระตุน้ การใช้ปัญญา หมายถึง พฤติกรรมการทางานที่ผนู้ าแสดงให้เห็นและเป็นกระบวนการที่
กระตุน้ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงาน ทาให้ใต้บังคับบัญชามีความ
ต้องการหาวิธกี ารหรือแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานใหม่
ที่ดีกว่า
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นถึงการคานึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในเรื่องของความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกัน มีการดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลทาให้รู้สึกมีคุณค่ามีความสาคัญ
การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่
ทาให้ผู้ใต้บั งคับบัญชาเกิ ดแรงบั นดาลใจโดยสร้างแรงจูง ใจภายในในการปฏิบั ติง าน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
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ความพึงพอใจในด้านความสาเร็จในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ และปลาบปลื้มใน
ผลสาเร็จของงานจากการทางานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
ความพึ ง พอใจในด้ านการได้ รั บ การยอมรั บนั บ ถื อ หมายถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ นับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากบุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการยกย่อง ชมเชย แสดง
ความยินดี ให้กาลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ
ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานที่น่าสนใจและมีการท้า
ทายความสามารถ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
พึงพอใจ
ความพึงพอใจในด้านความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การได้รับการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึน้ รวมถึงโอกาสที่จะได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ความพึงพอใจในด้านเงินเดือนหรือผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
เช่า ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าสวัสดิการ รวมทั้งสวัสดิการที่ควรจะได้รับตามความเหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ความพึงพอใจในด้านสภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อความ
เหมาะสมในการทางาน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริห ารสถานศึกษา
ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
ทุก ๆ ด้าน ทาให้การปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น เพื่อนาไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูผู้สอนในด้านอื่น ๆ
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2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับปัจจัย
ด้านอื่น ๆ
3. ควรศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ ผล
ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอนที่มีความเป็นเลิศ
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