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รายงานการวิจยั 
  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

Transformational Leadership of the Educational Institution  
Administrators under Roi Et Primary Educational Service Area Office 1 

 
ญาณิศา  จันโทภาส1 

        วิรัลพัชร  วงศว์ัฒน์เกษม2 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม ต าแหน่ง และ
ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 90 คน และครูผู้สอน 245 
คน รวมทั้งสิ้น 335 คน ก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกน และได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t–test 
(Independent samples ) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  F–test แบบ (One way 

ANOVA)  
ผลการวิจัย พบว่า  
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. บุ ค ล าก ร ในสถ านศึ กษ าที่ มี
ต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่
พิจารณาส่วนรายด้าน ปรากฏว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

1นักศกึษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, 
ผู้บริหารสถานศึกษา   
 
Abstract 

This purpose of the research was to 
study and compare transformational 
leadership of the educational institution 
administrators under Roi Et primary 
education service area office 1 as perceived 
by personnel, classified in term of position 
and the size of educational institution. The 
sample consists of 90 educational institution 
administrators and 245 teachers, totaling 335 
people with Krejcie & Morgan by stratified 
random sampling. The data were collected 
by questionnaires about transformational 
leadership of the educational institution 
administrators under Roi Et primary 
education service area office 1 with 5 rating 
scales. The content validity was between 
0.67-1.00 and the reliability was 0.98. The 
data were presented in the form of 
percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent samples), F-test (One way 
ANOVA) and least significant difference by 
Scheffe’s method. 

 The research revealed that: 
1. The analysis results of 

transformational leadership of the 
educational institution administrators under 
Roi Et primary education service area office 
1, the overall was at the high level , when 

considering each aspect found that all 
aspects were at the high level, ranking in 
descending order of means; idealized 
influence , individual consideration, wisdom 
motivation and inspiration was at the last 
level. 

2. The analysis results of 
transformational leadership of the 
educational institution administrators under 
Roi Et primary education service area office 
1 as perceived by personnel , classified in 
term of position , the overall was indifferent, 
in considering each aspect , it was 
statistically significant difference at .05 that 
idealized influence , inspiration and wisdom 
motivation.  

3. The analysis results of 
transformational leadership of the 
educational institution administrators under 
Roi Et primary education service area office 
1 as perceived by personnel, classified in 
term of educational institution size , the 
overall was different, when considering each 
aspect found that inspiration and wisdom 
motivation were statistically significant 
difference at .05. Unless each aspect was 
indifferent. 

 
Keywords : Transformational Leadership,   
Educational Institution Administrators 
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บทน า 
ปั จ จุ บั น โ ล ก อ ยู่ ใ น ยุ ค ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนอัน
เป็นผลมาจากการพัฒนาและความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งผล
ท าให้เกิดกระแสการแข่งขันกันอย่างสูงใน
ทุกๆด้าน ดังนั้นการบริหารจัดการในทุก
วิ ช า ชี พ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อมอย่ า งมากจึ งจะน า ไปสู่
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้า การจัดการ
บริหารการศึกษาที่ดี เช่นเดียวกันจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแนวทางในการด าเนินการ จึงจะท าให้
การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้และเนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นวิชาชีพขั้นสูงวิชาชีพหนึ่ ง  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเป็นมืออาชีพจึงจะท าให้
การศึ กษาบรรลุ ความส า เ ร็ จ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 7) 

กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตจนถึงศตวรรษ
ท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่
ส าคัญอย่างยิ่งของสถานศึกษาและเป็นผู้น า
วิชาชีพจึงจ าเป็นจะต้องมีสมรรถนะ มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีตลอดทั้งการแสดง
ภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการหลอม
ความคิดของกลุ่มบุคลากรมาสู่การปฏิบัติ   
(ศิริพงษ์ เศาภายน,2553: 119) นอกจากนี้
ภาวะผู้น าส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างานของครูผู้สอนเมื่อผู้บริหารเลือกใช้แบบ
ภาวะผู้น าที่เหมาะสมแล้วจะท าให้ครูผู้สอน

และกลุ่มบุคคลต่างๆ พึงพอใจที่จะท างาน
อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (สุพิษ 
จุ้ยกลาง, 2550 : 63) ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนมีความกล้าในการตัดสินใจ 
ก ล้ า ต่ อ ก า ร เ สี่ ย ง  เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น ให้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย
และการเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานก็เป็น
องค์ประกอบเกื้อหนุนให้ผู้บริหารสามารถ
ด าเนินงานไปด้วยดี  

เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้การศึกษา
ของไทยได้พบกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ร วด เ ร็ ว ในหล า ยๆด้ า น  ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ท า
ให้ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจอยากทราบว่าภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นอย่างไร
อย่างไร เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 มีการจัดการศึกษาหลาย
รูปแบบนับตั้งแต่โรงเรียนขนาดเล็กไปจนถึง
โรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะมี
บริบทที่แตกต่างกันจากสถานภาพดังกล่าวท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาค าตอบอย่างยิ่ง 
เ กี่ ย วกั บพฤติ ก รรมของภาวะผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาที่เป็นจริงและ
มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือไม่เพื่อ
เ ป็ น แ น วท า ง ใ น ก า ร พั ฒน า ผู้ บ ริ ห า ร
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สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปญัหา 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้าน
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาจ านวน 236 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 2,409 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,645 คน 
 2 .กลุ่ มตั วอย่ าง  ได้แก่  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 90 คนและครูผู้สอน
จ านวน 245 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2552, : 35) และ

ได้โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) รวมทั้งสิ้นจ านวน 335 คน 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล  ใ นครั้ ง นี้  คื อ แบบสอบถ ามซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือค าถามเกี่ยวกับ
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา เป็น
ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เป็นลักษณะค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.98   

4.  การวิ เคราะห์ข้อมูล  วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ 
( Frequency)  ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ าแนก
ตามต าแหน่ง  โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
(Indpendent samples) และจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว สถิติทดสอบ F – test 
(One way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรง
บันดาลใจเป็นล าดับสุดท้าย 

2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตาม
ต าแหน่ง พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่
พิจารณารายด้าน ปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 1.ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2.ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และ 3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาส่วนรายด้าน พบว่า แตกต่าง
กัน 2 ด้าน คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ทั้ งนี้ อ า จ

เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการในการ
กระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานร่วมกันและทุ่มเทการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญห าห า กมี ปั ญห า ในก า ร
ปฏิบัติงาน และสร้างขวัญก าลังใจให้ครูอยู่
เสมอผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ทีมงานในสถานศึกษา  

ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม (2557: 
60)  เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนยังมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการใช้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในบริบทการศึกษา
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรุ่งนภา วิจิตรวงศ์ (2551: 73) เรื่องภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่กระตือรือร้นใน
การท างานในการบริหารและให้แรงเสริมด้วย
ค าพูดในด้านบวก ให้ค าปรึกษาแนะน าให้เป็น
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ประโยชน์ของงานพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เพื่อความมั่นคงของอาชีพ และชีวิตครอบครัว 
ตั้งมั่นไม่หวั่นสิ่งตอบแทน รักความก้าวหน้า 
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนเพื่อร่วมงานให้
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่วมกัน
ท างานเป็นทีม เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูในการท างาน
อย่างมีความสุข 

ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
จ า แนกตามต าแหน่ งระหว่ า งผู้ บริห าร
สถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมไม่
แตกต่างกันแต่พิจารณารายด้าน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วน
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกมี วิ ธี ก ารในการกระตุ้ นให้ครู
ปฏิบัติงานร่วมกันและทุ่มเทการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนการบริหารและ
ประพฤติตน และมีการส่งเสริมสนับสนุน
สร้างทีมงานในสถานศึกษา  

ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: บทคัดย่อ) 
ได้ท าวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนโดย ภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทั้งภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนก
ตามสถานศึกษาที่มี ขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ด้านการกระตุ้นทาง 
สติปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน  

ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวน
บุคลากรน้อย ท าให้ดูแลเอาใจใส่ได้ทั่วถึง 
และสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้การ
ให้ก าลังใจ หรือจูงใจต่อผู้ตามจะท าได้ง่ายกวา่
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สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพราะ
มี จ า น วนบุ ค ล า ก รม า ก  ท า ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลายในความคิด ต่างคนต่างปฏิบัติงาน
ต ามคว ามคิ ด ขอ งตน เ อ ง  ย า กต่ อ ก า ร
บริหารงาน และยากต่อการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรได้ทั่วถึง  

ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรชิน วิเศษลา (2551 : บทคัดย่อ) 
เรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึ กษาขอนแก่น  เขต  4 พบว่ า 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน
อย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ  0.05 
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 
พบว่า ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ความคิดแตกต่างกันส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาที่ขนาดเล็ก มี
จ านวนบุคลากรน้อย ท าให้ผู้บริหารสามารถ
พูดคุยสื่อสาร หรือมีการปฏิสัมพันธ์ ในด้าน
การท างาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้
ตามได้ทั่วถึงกว่า สถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งมี
จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ม า ก  ท า ใ ห้ พู ด คุ ย
ติดต่อสื่อสาร และดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
ไม่ทั่วถึง ดังนั้น อาจท าให้ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน และอาจ
ส่งผลการท างานเป็นทีมได้ยากเช่นเดียวกับ
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
กลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวน
ครูผู้สอนมาก ท าให้การดูแลเอาใจใส่ หรือ

การติดต่อสื่อสาร ไม่ทั่วถึง  อาจท าให้
ครูผู้สอนเข้าใจในการท างานตามความคิดเห็น
ของแต่ละคน ท าให้สถานศึกษาส าเร็จได้ยาก 
จึงส่งผลให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาแตกต่าง
กัน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ 

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ควรมีการศึกษา
งานวิจัยนี้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการวางแผนและก าหนดนโยบาย
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

1.2 ควรมีการฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
น าหลักปฏิบัติไปใช้ให้กว้างขวางมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรตั้ง

มาตรฐานในการท างานด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น  
เพื่อกระตุ้นวิธีการที่ท าให้ครูเกิดความสนใจที่
จะค้นคว้า วิธีการใหม่ๆในการท างานให้เกิด
ความส าเร็จ ผู้บริหารมองการณ์ไกลและมี
เป้าหมายในการท างาน พร้อมทั้งสามารถ
คาดการณ์และวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้
รองรับการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต เพื่อ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งไว้   

2.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมี
ก ารประชุ มปรึ กษาหารื อ ว าง แผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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2.3 ส านักงานเขตพื้นที่ ควรน า
ข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในแต่

ละด้าน หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

3.2 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าการ
เ ปลี่ ย นแปลง ใน เ ชิ ง ลึ ก  ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อจะ
ได้ข้อมูลตามสภาพจริ งที่ ครบถ้วนและ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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