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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3. 
Transformational leadership of school administrators,  

the schools in Nakhonratchasima Primary Educational Service Area  
Office  3. 

 
ฉวีวรรณ  มีเงนิ    

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3. 2)เปรียบเทียบคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปจ าแนก ตาม
ประสบการณ์การท างาน  และขนาดของสถานศึกษาของครู  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือครูโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จ านวน 335 คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วน  ประมาณค่า  5  ระดับ  มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ F-test (F-Distribution) และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ซึ่ง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของ Bono  And  Judge โดยแต่ละด้าน
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้1). ด้านการมีอิทธิพลทางอุดมคติ  (ldenlized  lnfluence)  2). ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ (lnspirational  Motivation) 3). ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  (lntellectual  Stmultion)  และ4). ด้าน
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (lndividualized  Consideration)  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   (xˉ = 
4.53, S.D. = 0.18)    และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยระดับต่ าสุดคือด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ (lnspirational  Motivation)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยที่ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง,  ผู้บริหารสถานศึกษา,  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
 
1. นกัศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา   
E-Mail: nameisnumber1@gmail.com   
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Abstract 
 The objectives of this research were to the purpose of this research was to study and 

compare the transformational leadership level of school administrators. Which the comparison of the 
status information characteristics classified by Work experience and the size of the school. The sample 
group used in the study was 335 school teachers in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area 3.  The data were obtained from stratified sampling. The research instrument was a 5 level rating 
scale questionnaire.  The reliability is 0.98. The statistics used in the research were Mean (mean) and 
standard deviation (S.D) and test hypotheses by analyzing F-test (F-Distribution) statistics and data 
analysis using the software.  The transformational leadership of school administrators in accordance 
with the theoretical concepts of Bono And Judge, each of which consists of the following details 1). 
Ldenlized lnfluence 2) Inspirational Motivation. 3). Intellectual stimulation.  and 4). Individualized 
Consideration.   

 The results revealed that; 
   1. Transformational leadership of school administrators According to the opinions of 

teachers in schools under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 3, it was 

in the highest level. Most of them have an average equal to (xˉ =4.53, S.D. = 0.18) and when 
considering in detail in each aspect found that lnspirational motivation only one side with a high 
average. 

2. The comparison of the change leadership characteristics of the school administrators under 
the Office of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 3, classified by work experience And 
the school size of teachers under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 
3, there was no significant difference in overall and individual aspects at the .05 level. 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
ในสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี  สารสร
เทศ  มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก  จนเกิดภาวะวิกฤติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และด้าน
การศึกษา  โดยเฉพาะปัญหา  ในการบริหารจัดการศึกษา  ที่ยังไม่สามารถพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รัฐจึงได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ว่าด้วยการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์  ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้
อย่างมีควาสุข  การศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคน  และจ าเป็นที่จะต้องเตรียมการให้ก้าวทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  มาตรา 9  ก าหนดให้
สถานศึกษา  มีเอกภาพด้านนโยบาย  มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา  
สถานศึกษา  และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ใน
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เขตพื้นที่การศึกษา  โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ ,2546) การกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความ
คล่องตัว  มีอิสระในการบริหารจัดการ  ดังนั้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องใช้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ  จึงจะน าสถานศึกษาบรรลุความส าเร็จตามภารกิจ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  สถานศึกษา  
   ภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล  ความส าเร็จในผลงานมีส่วนสัมพันธ์
กับความสามารถของผู้บริหารหรือผู้น า  ภาระผู้น าเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น หน่วยงานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไร  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  ผู้บริหาร  มีบทบาทส าคัญสุดที่จะต้องให้ความรู้ความสามารถในความเป็นผู้น า
ในการบริหารงานเพื่อส่วนรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคคลที่มีอยู่ให้ช่วยกันท างานและต้องรู้จักเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมาย  
โดยให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ  และก่อให้เกิดความร่วมมือ  จากผู้ร่วมงานเต็มที่  ทั้งนี้  เพราะหากภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงานเต็มที่  ผลผลิตขององค์กรจะสูงมากเท่านั้น  ดังนั้น ผู้บริหาร  
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการบริหารโรงเรียน  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็น
กระบวนการมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการท างานเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
     ในทางปฏิบัติพบว่าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ให้ความสนใจต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม  ผู้บริหารบางโรงเรียนยังยึด การตัดสินใจของตนเองเป็นใหญ่ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมน้อย จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของโรงเรียน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นสาเหตุท าให้คุณภาพของ
ผู้เรียนที่ปรากฏอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ  สภาพปัญหาบุคลากรมีจ านวนไม่สมดุลกับงาน และต้องรับผิดชอบ ภาระหนัก 
มีค่าครองชีพที่สูง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นไปด้วยความล าบาก มีข้อจ ากัด หลายอย่างในการขอเลื่อน
วิทยะฐานะ ท าให้ข้าราชการครูหาช่องทางในการโยกย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นไม่ว่าภายในจังหวัด จังหวัดอ่ืน หรือลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการ  ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอครบุรี   อ าเภอเสิงสาง   อ าเภอปักธงชัย  และอ าเภอวังน้ าเขียว  โดยมี
จ านวนโรงเรียนในสังกัด ทั้งสิ้น 186  โรงเรียน มีจ านวนข้าราชการครูสายปฏิบัติงานรวม 1,610 คน ในปี 2560 ซึ่งมี
บุคลากรน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของงานแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรียน จากสถิติ
พบว่าในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 มีข้าราชการครู  และผู้บริหารสถานศึกษา
ยื่นค าร้องขอย้าย/สับเปลี่ยน ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3  ซึ่งได้รับการอนุมัติ
ให้ย้ายและสับเปลี่ยน จากสถิติ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขอย้ายและ
สับเปลี่ยน มีจ านวนทั้งสิ้น 360 คน และได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 158 คน ท าให้มีผลกระทบในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อผล
การบริหารสถานศึกษาของตนตามโครงสร้างการบริหาร   
                   จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ในการปรับปรุงวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
             2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปจ าแนก ตามประสบการณ์การท างาน  และขนาดของสถานศึกษา
ของครู  
 
ค าถามวิจัย 
             ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 อยู่ในระดับใด  
 
สมมติฐานการวิจัย 
            1. บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  แตกต่างกัน 
            2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 186  โรงเรียน  จ านวน 2,557 คน  และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(Stratified  
Sampling)  ซึ่งการสุ่มหรือการเลือกตัวอย่างวิธีนี้  ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นชั้นภูมิ(Stratum)ตามลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง  โดยไม่ให้มีหน่วยซ้ ากัน  คือแต่ละหน่วยในประชากรจะต้องอยู่ในชั้นภูมิใดชั้นภูมิหนึ่งเท่านั้น  โดยพยายาม
จัดให้ชั้นภูมิเดียวกันปะกอบด้วยหน่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุดและมีความแตกต่างระหว่างชั้นภูมิมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จ านวน 335  
คน ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซีและ มอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ตอนคือ  
                   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
                   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยจัดเรียง
เนื้อหา ข้อค าถามตาม แนวคิดและทฤษฎีของบาส (Bass) องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ทั้ง 4 ด้าน  
โดยการก าหนดค่าของแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมิน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบใช้ค่าสถิติ F (F-test) 
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สรุปผลการวิจัย  
   1.  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   2.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
   3.  เปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  และขนาดของสถานศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ขนาดสถานศึกษา SS df MS F Sig. 
การมีอิทธิพลทางอุดม
คติ   

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.40 
87.95 
93.35 

111 
224 
335 

0.70 
0.48 

1.452 0.24 

การสร้างแรงบันดาล
ใจ  
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.13 
72.44 
79.57 

111 
224 
335 

0.57 
0.48 

1.171 0.31 

การกระตุ้นทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.11 
91.62 
99.73 

111 
224 
335 

0.56 
0.50 

1.112 0.33 

การค านึงถึงด้าน
ปัจเจกบุคคล   

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.83 
86.53 
91.36 

111 
224 
335 

0.93 
0.40 

2.354 0.10 

ภาพรวม 
ความคิดเห็น 
ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.28 
87.36 
91.64 

111 
224 
335 

0.64 
0.37 

1.740 0.18 

**แตกต่างอยางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05    
 
                 จากตารางพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน  และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา SS df MS F Sig. 

การมีอิทธิพลทางอุดม
คติ   

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.40 
87.95 
93.35 

111 
224 
335 

0.70 
0.48 

1.452 0.24 

การสร้างแรงบันดาล
ใจ  
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.13 
72.44 
79.57 

111 
224 
335 

0.57 
0.48 

1.171 0.31 

การกระตุ้นทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.11 
91.62 
99.73 

111 
224 
335 

0.56 
0.50 

1.112 0.33 

การค านึงถึงด้าน
ปัจเจกบุคคล   

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.83 
86.53 
91.36 

111 
224 
335 

0.93 
0.40 

2.354 0.10 

ภาพรวม 
ความคิดเห็น 
ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.28 
87.36 
91.64 

111 
224 
335 

0.64 
0.37 

1.740 0.18 

**แตกต่างอยางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

จากตารางพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน  

 
อภิปรายผล 
 1.  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  ตามความคิดเห็นของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  พบว่าในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยมีความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เป็นรายด้านพบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในสูงสุด ในด้านการกระตุ้นทางปัญญา (lntellectual  Stmultion)  รองลงมาล าดับที่หนึ่ง
ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลทางอุดมคติ (ldenlized  lnfluence) รองลงมาล าดับ
ที่สองครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุ คคล(lndividualized  
Consideration)  และล าดับสุดท้ายครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ที่เป็น
เช่นนี้  เพราะสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ต้องมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  จึงท าให้
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ครูผู้สอนเกิดการยอมรับ  ศรัทธา  ให้ความเคารพประทับใจต่อผู้บริหาร  รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและคอย
ช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร   กิติ  ตยัคคานนท์ (2553)     

นอกจากนี้  ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี  (2549) ได้ก าหนดว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ตาม
ปฏิบัติพร้อมยกระดับความส านึกของผู้ตามให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของเป้าหมายที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตาม  ในเรื่องของการยกระดับความส านึกของผู้ตามที่ต้องยึดถือ  สามารถชี้ให้ผู้ตามได้เห็นประโยขน์ของทีมงานและ
องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มีการกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติตามความต้องการให้บรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจ หรือมีแรงบันดาลใจในการท างานให้เห็นคุณค่าของงาน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความเชื่อมันว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสนับสนุน
ให้ก าลังใจ และเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเกินความ
คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชัย ธิณทัพ (2551)  ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแบบ
แลกเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอนิคมพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระของ เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรรณิการ์ ปิงวงศ์ (2556) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนงเยาว์ ทองก าเนิด (2557) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา  อ าเภอเขาชะเมา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  พบว่า มีประเด็นส าคัญ
ในรายด้านที่ผู้วิจัยน ามาอภิปราย ได้ดังนี้ 
  1.1   ด้านการมีอิทธิพลทางอุดมคติ  (ldenlized  lnfluence)   โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ผู้ได้บังคับบัญชาอยากเลียนแบบ เกิดความ
กระตือรือร้นและอุทิศตนในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และมีความยุติธรรมต่อผู้ได้บังคับบัญชา และทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักและกระบวนการในการ
บริหาร โดยเฉพาะหลักทฤษฎีทางการบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารเป็นผู้
มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมัน ทุ่มเทในการปฏิบัติการกิจร่วมกัน ส่งผลให้ผู้บริหารมีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเดือนเพ็ญ แย้มสวน  (2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ ด้านการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมาวดี วาปีเน (2555)  ได้ท าการศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.2.  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  (lnspirational  Motivation) โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
ที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จของการค าเนินงานภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บริหารประพฤติตนให้เกิดแรง
บันดาลใจกับผู้ตาม แสดงความเชื่อมั่นให้เห็นถึงความดั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
เหตุผล เห็นความส าคัญของผู้ร่วมงาน โน้มน้าว จูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน และให้บุคคลตระหนักถึงความเป็นส่วน
หนึ่งของความส าเร็จของงาน และแก้ไขปัญหาให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมินซ์เบิร์ก และดูบริน 
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(Mintzbere 1973; Dubrin, 2010 อ้างถึงใน สมุทร ช านาญ 2554) ได้สรุปบทบาทผู้น าไว้ว่า ผู้น าเป็นผู้สอนงานและ
นักสร้างแรงจูงใจ ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จมักเป็นผู้น า ที่ให้ความส าคัญกับการสอนงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกของ
กลุ่มยอมรับความส าเร็จของสมาชิกภายในทีม สร้างแรงดลใจแก่สมาชิกขององค์ การโดยการใช้ความเสน่ห์หา มี
วิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช รักษา (2553) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก 
  1.3.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (lntellectual  Stmultion)  โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหา และส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสงสัยใคร่รู้มากขึ้น และพยายามหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการ
แก้ปัญหาเก่าที่เกิดขึ้น บอกถึงจุดอ่อนที่ไม่สามารถพัฒนางานและพัฒนาโรงเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของแบส 
(Bass, 1985) ที่ว่าการกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ โดยใช้ความคิดในการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ การตีความและการ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส ญาติเจริญ (2544)  ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนพลับพลา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพนุชดา ศาลางาม (2551) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า  ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับมาก 
  1.4  ด้านการค านึงถึงด้านปัจเจกบุคคล  (lndividualized  Consideration)โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้ความสนใจเอาใจใส่ผู้ตาม ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ตาม อีก
ทั้งยังรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ท าให้ผู้ตามรับผิดชอบต่องานและ
เกิดความภูมิใจในตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้ตามมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avalio, 1990) ที่กล่าวว่า การมุ่งความสัมพันธ์เป็น
รายบุคคล เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุด ที่ผู้น า ซึ่งเป็นผู้ที่มีด าแหน่งสูงสุดขององค์การ ค านึงถึงผู้ตามแต่ละคน และ
สอดคล้องกับเซลส์นิค (Zaleanik, 1989 อ้างถึงใน อภิชัย ธิณทัพ,  2551) ที่กล่าวว่า ผู้น าจะให้ความสนใจผู้ได้บังคับ
บัญชาแต่ละคน ซ่ึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา แบบตัวต่อตัวจะพัฒนาความเป็นผู้น าและช่วยให้ได้
ข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศวกร ชัยเชิดชู (2554) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ชู
คา (2552) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอโนนดินแดง สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้
ตามเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของการจ าแนกในด้านประสบการณ์การ
ท างาน  และด้านขนาดของสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้มีการให้ความส าคัญในการ
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บริหารงานต่าง ๆ กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคน เช่น การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดการฝึกอบรมเพื่ อพัฒนา
ความรู้ พัฒนาทักษะในการท างานในแต่ละด้าน เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ก็มีการรับฟังปัญหา ตลอดจนมีการใช้หลักภาวะผู้น าแบบต่าง ๆ จนส่งผลท าให้บุคลากรนั้น มีการ
ยอมรับในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐวุฒิ แก้วบางพูด 
(2556) และสอดคล้องกับการศึกษาของมธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2552) ที่พบว่า ภาวะผู้น าเพียงอย่างเดียว จะไม่
สามารถท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้จะต้องมีการให้ความส าคัญกับ
การสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในการจ าแนกข้อมูล
สถานภาพในด้านต่าง  ๆ  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  2.1   การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของการจ าแนกในด้าน
ประสบการณ์การท างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ าแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์การท างานของครู โดยมีระดับ
ช่วงประสบการณ์  3  ระดับคือ  มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า  10 ปี   มีประสบการณ์ท างาน  10 – 20  ปี และมี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า  20  ปี  พบว่า  โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   จ านวนหนึ่งด้าน ได้แก่ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา  จะเห็นได้ว่าครูที่สังกัดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3   ได้รับประสบการณ์ในการท างานอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการพัฒนาตนเอง  มีหลักสูตร  การ
ฝึกอบรม  การประชุม  และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเป็นครูมืออาชีพและ  ครูผู้น า  (Teacher  leader)  ใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  ด้านความคิดวิเคราะห์  ด้านพัฒนาผู้เรียน  และด้านการบริหารงานต่าง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  ครูจึงมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ควบคู่กับผู้บริหารสถานศึกษาต่างให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
ของบุคลากรท าให้หน้าที่และความรับผิดชอบและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคอยช่วยเหลือกันและกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ส าคัญเพื่อเกิดคุณภาพของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน   ความคิดเห็นของครูที่มีต่ อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  ไม่
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ  
(2551)  ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  สอดคล้องกับมยุรา  ศรีสมุทร  (2555)  ได้ศึกษาการศึกษา
แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาแบบภาวะผู้น าของ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด อุบลราชธานี  ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549)  
ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ของครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1  พบว่าครูผู้ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่มีค่าเฉลี่ยรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05      ซึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพนุชคา ศาลางาม (2555) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพของผู้อ านวยการ
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โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม สิงโตทอง (2550) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกดามประสบการณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
  2.2.   การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของการจ าแนกในด้าน
ขนาดสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ าแนกตามตัวแปรด้านขนาดสถานศึกษาแบ่งเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ พบว่า  โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   จ านวนหนึ่งด้าน ได้แก่ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญามีความแตกต่าง  ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 
2545 ที่มีนโยบายให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความคาดหวังของ
ชุมชนโรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวการเรียนการสอน ตามนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นแนวเดียวกัน
หมดทั่วประเทศ ด้านการพัฒนาการบริหารงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546)   ผู้บริหารทุกคนจึงปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับในการท างาน 
เพื่อให้งานเสร็จตามก าหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายของโรงเรียนและตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
จากองค์ประกอบต่าง ๆ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสายัณห์  มา
มีไชย (2543) ได้ท าการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรียา  มลาลินน์  (2554)  ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอตาพระยาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ0.5 
 
ข้อเสนอแนะ  
            1. ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามทัศนคติและความพึงพอใจเพิ่มเติมเพื่องานวิจัยจะได้ครอบคลุม
ทุกด้านความคิดเห็นของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 2. ควรศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปในด้านต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น เช่น  ด้านเพศ  ด้านวิทยฐานะ ด้านช่วงอายุและ
ด้านวุฒิการศึกษาที่เกื้อหนุนและมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
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