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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดย
จาแนกตามตาแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 312 คน จาก จานวน 52 โรงเรียน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยกาหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ครู จานวน 5 คน และผู้ บริหารสถานศึกษา
จานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมาตรประมาณค่า มี
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t - test) การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
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มัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ รายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Method) พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT
This research aims 1) to study degree transformational leadership of school
administrators under the offices of secondary educational sevice Area 27 and 2) to
compare transformational leadership of school administrators under the offices of
secondary educational sevice Area 27, were classified by the positions and the sizes of

school. The sample in this research included teachers and school administrators of 312
people from 52 schools set of samples using a table of Krejcie & Morgan . To selected
the sample used the Proportional Stratified Random Sampling by the size of school.
The respondents school for 6 people , which consists of 5 teachers and 1 school
administrator . The instrument used in this study was a questionnaire that was
developed based on a rating scale and the statistical reliability of 0.98. The data analysis
were percentage , mean , standard deviation , T – test and F – test. For testing the
difference of the average pair by using Scheffe's Method.
The results showed that :
1. The transformational leadership of school administrators under the offices
of secondary educational sevice Area 27 by overall and every aspect were high
levels.
2. The transformational leadership of school administrators under the offices
of secondary educational sevice Area 27 by the position showed that the statistical
significance was at level .01
3. Transformational leadership of school administrators under the offices of
secondary educational sevice Area 27 by the size of the school. By overall revealed
that the different opinion on a statistic significant was the level .0 5. To compare of
the difference of the average pair by means of Scheffe’s. Founded that the
transformational leadership of school administrators the large-sized schools were
different from the small-size schools by the statistic significance at level .01
Keywords : Transformational leadership / Transformational leadership of school
administrators
บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้กลายเป็นโลกไร้พรมแดนหรือที่เรียกว่า
โลกาภิ วั ต น์ (Grobalization) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเริม่
เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตประจาวันของคนเราอย่างแยกกันไม่ออก ทาให้ผู้คนทั้งโลกสามารถ
รับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วเป็น “สังคมข้อมูลข่าวสาร” ระบบสังคมมีความละเอียดอ่อน
และสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น แนวโน้มกระแสการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยในทุกด้าน คนส่วนใหญ่รู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ความรู้
เท่านั้นที่จะทาให้คนในประเทศมีความสามารถแข่งขันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง
ในประชาคมโลก และแน่นอนเมื่อกล่าวถึงการแข่งขันกันด้วยความรู้ การศึกษาย่อมเป็น
เครื่องมืออันสาคัญยิ่งในการเตรียมคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเผชิญกับสภาวการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกันกับการพัฒนาสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การพัฒนาคุณภาพคนด้วยการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุด และเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา
ประเทศไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในรูปแบบใหม่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์การต่างๆ ที่ต้อง
พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยได้ตระหนักถึง
สถานการณ์ และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ ที่เป็นไป
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้นการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
สามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในอนาคตได้ อ ย่ า งมั่ น คง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2554 : 7) และในด้ า นการศึ ก ษาก็ ไ ด้ ใ ห้
ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ดั ง ที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง พ.ศ. 2552-2561 โดยมุ่ ง เน้ น ปฏิ รู ป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 4 ประเด็นหลัก กล่าวคือ พัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ปรับ
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่อ งตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552; อ้างถึงใน
สมคิด สกุลสถาปัตย์, 2552 : 2)
ในองค์การหน่วยงานต่าง ๆ ผู้นาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดต่อความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์การ ผู้นาเป็นบุคคลที่มีอานาจอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานกากับดูแลให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ (เนตร์ พัณณา ยาวิราช, 2552 : 1) ผู้นาหรือผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ห ลายประการ
แต่องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ การมี “ภาวะผู้นา” ซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 91)
กล่าวว่า ภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ สอดคล้องกับธวัช บุญยมณี (2550 : คานา) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาจะสามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ และสมาชิกในองค์กรมีความ
เต็มใจที่จะทางาน อย่างเต็มกาลังความสามารถมากกว่าองค์การที่ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นา ดังนั้น ภาวะ
ผู้นาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นาหรือผู้บริหารต้องสร้างหรือ พัฒนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะใน
ยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้นาที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากคือ แนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้นาแนว
ใหม่หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่
ภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีการกระจายอานาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรม และมี
การกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้นาไปด้วย ดังนั้น ผู้นาหรือผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สามารถทาให้ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจากัดต่างๆ
เพียงใด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543 : 7)
การบริหารจัดการในสถานศึกษาทุกแห่งบุคคลที่มีความสาคัญและเป็นผู้นาในการขับเคลื่อน
ให้การดาเนินงานทุกอย่างดาเนินไปสู่จุดมุ่งหมายทางการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็น
ผู้ที่มีอานาจสูงสุดในสถานศึกษา มีบทบาทเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นตัว

แปรสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่ต้องสร้างภาพพจน์ให้เป็นผู้ นาทางวิชาการ
และมีแนวคิดใหม่ๆ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน
นั่นคือผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนา
คุณภาพงานในสถานศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่ต้องทาให้บุคลากรตระหนักให้ความสาคัญทั้งงานวิชาการ
งานวิจัย ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ (สงบ ประเสริฐพันธ์ , 2543; อ้างถึงใน
สุมาลี ละม่อม, 2553 : 3) โครงการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ เป็น
อีกโครงการหนึ่งในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาขึ้นด้วย
ความตระหนักถึงความจาเป็นที่บุคลากรของประเทศ จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก ดั งนั้ น กระบวนการสร้า งคนของชาติ ให้ เป็ น ทรัพ ยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ ที่สามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะนาพาประเทศชาติให้พัฒนา
เสมอกั บ นานาประเทศ (จิ ณ ณวั ต ร ปะโคทั ง , 2551; อ้ า งถึ งใน สุ ม าลี ละม่ อ ม, 2553 : 3) โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์การทางานที่ชัดเจน คิดกล
ยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (Proactive) เป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Change Leader) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สามารถกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างภาพ
ใหม่ขององค์การ รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponsor) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
ตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา การสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สื่อสารให้บุคลากรในองค์การเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง (สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548 : 72) สอดคล้องกับภาวะผู้นาที่
จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งใช้ ศั ก ยภาพส่ ว นตน ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงและช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิรูป
การศึกษา และมีความเป็นสากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543 : 15) และ
ด้วยเหตุผลที่ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิผลที่สุดจึงเป็นทฤษฏีที่เหมาะสมกับ
การนามาพัฒนาภาวะผู้นาที่จาเป็นสาหรับสังคมไทยให้พ้นวิกฤตและเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน
คุ ณ ภาพผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก าหนดว่ า มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการจั ด การให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 5)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 27 มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด บริ ก าร
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 60 โรงเรียน จากสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน ยุคปัจจุบันทาให้สถานศึกษาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทั้งจากภายใน
และภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาในวงกว้าง และ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหลายหน่วยงานเท่าที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนขาดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และขาดทักษะในการดารงชีวิต เนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ และจากสรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนของสังกัดสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพสถานศึกษาภายนอก แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา บางแห่ง
ยั ง ไม่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาเท่ า ที่ ค วร สอดคล้ อ งกั บ

กระทรวงศึกษาธิการที่ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก สมศ. พบว่าโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ ,
2550 : 2) เช่นเดียวกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปว่าการบริหารงานของ
สถานศึกษาในปัจจุบันที่ประสบกับอุปสรรคจนไม่สามารถบริหารได้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ เ ป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะสถานศึ ก ษามี วิ ธี ก ารบริ ห ารที่ แ ตกต่ า งกั น และมุ่ ง บริ ห ารตาม
ภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทาให้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายได้
และจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารส่ วนใหญ่ยังไม่ให้ความสาคัญกับ
การปฏิรูปการเรียนการสอนของครูและไม่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่ง
ส่งผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (สางานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544 : 34)
ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีศักยภาพและใช้
ภาวะผู้นาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคต โดยมีภาวะผู้นาที่มีสมรรถนะในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในทางการศึกษา ในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยมุ่งผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ธีระ รุญเจริญ, 2553 :
163) จึงถือว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการนาพาบุคลากรทุกคนเพื่อพัฒนา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า และเพื่อให้การบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ โดยเฉพาะบทบาทการเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดองค์ ป ระกอบ
พฤติกรรมของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ การกาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน การเป็นแบบอย่างที่
ดี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล การยอมรับ
เป้าหมายของกลุ่ม และการตั้งความหวังของผลงานไว้สูง ซึ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้รับการพัฒนาให้
เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะทาให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสภาพปัญหาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาถื อเป็ นหัว ใจส าคัญ ในการบริหารจั ดการสถานศึ กษา ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาที่ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง สามารถน าพาสถานศึ ก ษาไปสู่ ค วามก้ า วหน้ า ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา ด้วย
เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพบรรลุผล
ตามเป้าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยจาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามตาแหน่ง แตกต่างกัน

2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2,748 คน จากจานวน 60 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 312 คน จาก
จานวน 52 โรงเรียน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970 : 607-610; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่ ง ชั้ น เป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional Stratified Random Sampling) จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยกาหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 6 คน ซึ่งประกอบด้วย ครู จานวน 5 คน
และผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก
แนวคิ ด จ านวน 10 แนวคิ ด ได้ แ ก่ แบส และอโวลิ โ อ (Bass & Avolio, 1990), โพดซาคอฟฟ์
(Podsakoff, 1990 : 107), เลธวูด และแจนซี่ (Leithwood & Jantzi, 1996 : 26-31), เลธวูด และ
เฟอร์นันเดช (Leithwood & Femandez. 1994 อ้างถึงใน ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง, 2547 : 25), ฮอย
และมิ สเกล (Hoy & Miskel. 2001 : 414-415), ชี วิ น อ่ อ นละออ (2553; อ้ า งถึ งใน วิ โ รจน์ สาร
รัตนะ, 2555 : 127), วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 112), สุทิน สุทธิอาจ (2550 : 51-58), สุเทพ พงศ์
ศรีวัฒน์ (2545 : 2), หงส์เพชร ทองอินทร์ (2554 : 5) โดยได้สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับความเป็นผู้นาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน ได้องค์ประกอบ 7
ด้าน ดังนี้
1) การกาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
2) การเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การสร้างแรงบันดาลใจ
4) การกระตุ้นการใช้ปัญญา
5) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล
6) การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม
7) การตั้งความหวังของผลงานไว้สูง

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตาแหน่ง และ ขนาดของสถานศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน
ดังนี้ 1) การกาหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 2) การเป็นแบบอย่างที่ดี 3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4)
การกระตุ้นการใช้ปัญญา 5) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 6) การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม
7) การตั้งความหวังของผลงานไว้สูง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตาแหน่ง แบ่งเป็น
1. ครู
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดสถานศึกษา
แบ่งเป็น
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
4. ขนาดใหญ่พิเศษ

ตัวแปรตาม
องค์ประกอบภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. การกาหนดวิสยั ทัศน์อย่างชัดเจน
2. การเป็นแบบอย่างที่ดี
3. การสร้างแรงบันดาลใจ
4. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
5. การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล
6. การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม
7. การตั้งความหวังของผลงานไว้สงู

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้ า งขึ้ น โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากต าราเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว น ามาประมวลสร้ า งเป็ น
แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกั บภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 101) และได้กาหนดน้าหนักคะแนน
ดังนี้
5 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากหนังสือ เอกสาร ตาราและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการวิจัย โดยวิเคราะห์จากความมุ่งหมายของการ
วิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์เฉพาะ
3. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาประมวลเพื่อกาหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือ แล้วเขียนแบบสอบถามฉบับร่าง
4. นาแบบสอบถามที่ร่างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจเพื่อรับข้อเสนอแนะ
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย (Index of Item - Objective Congruence :
IOC) เพื่อประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ค่าคะแนนความสอดคล้อง ดังนี้
+ 1 หมายถึง เมื่อเห็นว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความมุ่ง
หมาย
0 หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความมุง่
หมาย
- 1 หมายถึง เมื่อเห็นว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือความมุ่ง
หมาย
แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือความ
มุ่งหมาย (IOC) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8–1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
คือ 0.5 (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 78) มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
6. นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้ง
7. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน จาแนกเป็นครูจานวน 25 คน และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 5 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าหรือค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ถึงผู้อานวยการโรงเรียน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27
2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยพร้อมแบบสอบถาม ไปยัง
โรงเรียนที่เป็นกลุ่ มตัวอย่าง โดยมีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ด้วย พร้อมทั้งอานวยความ
สะดวกในการส่งกลับ ผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าติดไปรษณีย์อากรที่จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย และแนะนาให้
เจ้าหน้าที่ธุรการส่งผ่านช่องรับ -ส่งหนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
27 ด้วย 3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วยตนเองและจากการส่งกลับ
ทางไปรษณี ย์ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาทั้ ง หมด 285 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.35 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ ว
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส (Coding
Form) แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมรายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อหาระดับความ
คิดเห็น ซึ่งการแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) เป็นดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง
1.51-2.50 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด
3. ทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามตาแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติการทดสอบค่าที (t - test) แบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples)
4. ทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าเอฟ (F – test) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ

ทางสถิติ ผู้วิจัยทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Method)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean
หรือ X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบสมมุ ติ ฐ าน การเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าที (t – test) และ
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติการทดสอบค่าเอฟ (F – test)
สรุปผลการวิจัย
1. ระดั บ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ กษา สั งกั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 27 จาแนกตามตาแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่าง
กับ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสาคัญ และอภิปรายผลจาก
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
1. ระดั บ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึ กษา สั งกั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ งนี้ อ าจเป็ นเพราะว่า กระแสการปฏิรูป ด้านการศึกษาใน
ทศวรรษ ที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ใฝ่ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
และเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
มาก รวมทั้งผ่านการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
อยู่อย่างสม่าเสมอ ซึ่งผู้บริหารที่ใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจและความ

มั่นใจในการทางาน เกิดความร่วมมือทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสาเร็จของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553 : 111) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 1–3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี กังสานุกูล (2553 : 70) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หงส์เพชร ทองอินทร์ (2554 : 94) ได้ศึกษาสภาพและแนว
ทางการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของรั ฐ ในจั ง หวั ด เชี ย งราย
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 27 จาแนกตามตาแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูและผู้บริหารสถานศึ กษามีลักษณะและมุมมองในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กล่าวคือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจหลักในการนาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จ โดยเป็นผู้นาตั้งแต่การ
กาหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม การจัดสรรและระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนครูนั้นมี
ภาระหน้าที่การสอนเป็นหลัก มีมุมมองเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสาคัญ ทาให้ขาดความเข้าใจ
ในกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา จึงส่งผลต่อการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร จาปานิล (2549 : 102) ได้ศึกษาภาวะผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 5
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช กลิ่นทับ, บุญสืบ มะอิ และลาจวน ป้อมบุญมี (2552
: 106) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 , 4 จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา วิจิตรวงศ์ (2551 : 70) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่าง
กับ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บริบท และสภาพทั่วไปของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน โดย

สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากรที่นามาใช้ในการจัดการศึกษา
ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น
เช่ น มี ค รู ไ ม่ เ พี ยงพอ ไม่ ค รบตามเกณฑ์ ครู ต้ อ งช่ ว ยงานพิ เ ศษโรงเรี ยนหลายอย่ า ง ท าให้ ค รู ต้ อง
รับผิดชอบงานมาก วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนยังขาดแคลน และยังมีงบประมาณน้อย ทาให้
การบริหารจัดการไม่คล่องตัว การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังน้อย ส่วนใหญ่ต้องรอให้ผู้บริ ห าร
สถานศึ ก ษาเป็ นคนตั ดสิน ใจ ซึ่ งการตัดสิ นใจของผู้บริห ารสถานศึ กษาก็ ท าได้ ไม่เต็ม ที่ ในขณะที่
สถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ มี ค วามพร้ อ มเกื อ บทุ ก ๆ ด้ า น โดยเฉพาะทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
การศึกษา เช่น มีครูครบตามเกณฑ์ ผู้บริหารสามารถเลือกครูมาปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายทาให้
การแบ่งงานรับผิดชอบได้ตามความรู้ความสามารถของครู วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความ
พร้อม นอกจากนั้นงบประมาณของสถานศึกษาก็มีเพียงที่จะบริหารจัดการ การตัดสินใจแบบมีส่วน
ร่วมทาได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ทาให้ภาพรวมการ
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการรับรู้ของครูที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรรณวิสา ไชชลาแสง (2551 : 185) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทีมงาน ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษานครราชสีมา เขต 1–7
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ แสง
เดือน กมลมาลย์ (2552 : 125) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553 : 117-118) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครูผู้ส อน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
โดยรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ด้วยการศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลทั่วไป
หลายๆ ฝ่าย เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาโดยรวม
2. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตาม
ตาแหน่ง มีความแตกต่างกัน ดังนั้ น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเน้นย้าการมีส่วนร่วมของครูทุกคนใน
การปฏิบัติงาน ค้นหาวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้กระบวนการทางานเป็นทีม มีการนิเทศ กากับ ติดตาม

อย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น สาหรับหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและผู้บริหารได้พัฒนาตนเอง เช่น การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้ครูได้รับรู้ถึงภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
3. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จาแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลางที่มี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาน้อยกว่าขนาดอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาแต่
ละขนาดจึงควรมีการสื่อสาร ทาความเข้าใจถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทและสภาพทั่วไป
ของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น ไม่ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากร
ที่นามาใช้ในการจัดการศึกษา ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการ
จั ด การ (Management) ก็ ต าม และถื อ ว่ า ทุ ก คนเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการน าพาสถานศึ ก ษาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาหรับหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการ
จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอกั บความต้องการ เพื่อให้การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในทุกขนาดสถานศึกษา และควรมีการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยต่อไป
การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพราะจะทาให้เห็นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเชิงประจักษ์
2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรายกรณี เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึ กษาที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จากผู้ร่วมงานตามสภาพจริง ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างแท้จริง
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางาน ความผูกพันกับองค์การ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นต้น
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