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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวม 462 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .95 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและราย
ดานเรียงระดับปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล (�X = 3.76) ดานการกระตุนการ
ใชปญญา (�X = 3.72) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (�X = 3.72) และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (�X = 3.66)
2. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ดังนี้ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน มีความกลาหาญ สรางศรัทธาและมีหลักธรรมาภิบาล ควรสงเสริมใหผูตามเขารับการอบรมอยางตอเนื่องและ
ปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค ควรสงเสริมจัดหาสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนการสอนและ
เปดโอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT
The research purposes were to study and to present the guidelines for developing the
transformational leadership of the basic school administrators under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 10. The research sample was the 462 administrators and teachers of
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basic schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10. The research
instrument was the estimate rating scale questionnaire with reliability .95. The data analysis statistics
were the percentage, mean, and standard deviation.
The research findings were:
1. The transformational leadership of the basic school administrators, overall and each
aspect were at high level. When sorting the practice levels descending were: the consideration of
individuality aspect, the stimulating the use of intelligence aspect, the inspirational aspect, and the
ideological influence aspect, respectively.
2. The guidelines for developing the transformational leadership of the basic school
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10 were the
administrators should allow everyone to participate in setting the vision, have courage, build faith
and have good governance; the administrators should encourage subordinates to receive ongoing
training, and treat himself (herself) to his (her) subordinates with equality; and administrators should
promote and provide technology materials for teaching and learning and provide opportunities, and
engage everyone in their opinions.
Keywords: transformational leadership, school administrators
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
ผูบริ หารสถานศึ กษาเปน บุค คลที่ มีบทบาทสํา คัญที่ สุด ในโรงเรีย น บทบาทของผู บริห ารสถานศึก ษามี
ผลกระทบตอรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือรนและลักษณะความคิดของทั้งโรงเรียนผูบริหารตองมี
ภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะตองมี
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งครู-อาจารย และนักเรียน ตามมาตรฐานที่กําหนด ทังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําสูงสุดในสถาบัน จะตองสนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่จะมีผลกระทบ ตอ
เยาวชนและทรัพ ยากรมนุ ษยที่ ตนเองรั บผิด ชอบ สถานศึ กษาตองการผูนํา ที่เข มแข็ ง ความตองการภาวะผูนํ าใน
สถานศึกษาจึงขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารในการทําใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการที่จะนําเอาทรัพยากรมาประกอบ
กันตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารคือกุญแจความสําเร็จ สถานศึกษา คือองคกรทางสังคม
เชนเดียวกับองคกรอื่น ผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป การจัดการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานไดตองเกิดจากปจจัยที่เกี่ยวพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารในองคการและการ
บริหารที่ดีเปนสําคัญ (ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์, 2545) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลง
หรือปฏิรูป ซึ่งตองใชภาวะผูนํา มองการณไกล มีวิสัยทัศน มีสามัญสํานึก กลาคิด กลาทํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่ง
เปนคุณลักษณะสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา การปฏิรูปสถานศึกษาจึงอยูที่ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนอันดับแรก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดดําเนินการนิเทศภายในเพื่อ
ภาคบรรยาย
86

ชวยเหลือสนับสนุน ใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดเปาประสงคไว 4 ดานคือ
สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีป ระสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษามีคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ผูบริหารและครูเปนบุคลากรมืออาชีพนักเรียนมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุ รี เขต 1, 2557) แต จ ากการสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษายั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจจากการไดรับผลกระทบจาก
การปฏิรูปโครงสรางการบริหารขาดความรูความเขาใจในระบบงานที่เปนภารกิจใหม ขาดสื่อและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษามีศักยภาพที่แตกตางกันตามความพรอมของชุมชนและสถานศึกษาสวนหนึ่งขาดการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีประถมศึกษา เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงเปนนิติบุคคลมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาจึงตองการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อนําผลจากการศึกษาไปเปน
ขอสนเทศใหกับผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความเปน
ผูนําของบุคลากรในสถานศึกษาและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความแตกตางของตําแหนงและขนาดสถานศึกษา โดยยึดหลักทฤษฎี
คุณลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ของแบส และอโวลีโอ (Bass & Avolio, 1990)
ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปก ารศึกษา 2562 จํานวน 2,652 คน
จําแนกเปน
1.1.1 ตําแหนง
1) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 278 คน
2) ครูผูสอน
จํานวน 2,374 คน
2.1.2 ขนาดสถานศึกษา
1) ขนาดเล็ก
จํานวน 695 คน
2) ขนาดกลาง
จํานวน 1,420 คน
3) ขนาดใหญ
จํานวน 537 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา จํานวน 462 คน
ไดกลุมตัวอยาง ที่เปนผูบริหารสถานศึกษาโดยใชเกณฑรอยละ 80 ของจํานวนประชากรและครูผูสอนโดยใชเกณฑรอย
ละ 10 ของประชากร และไดโดยการแบงกลุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2545) ตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชในการสอบถาม ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่ง
ผูวิจั ยสรา งขึ้ นโดยอาศั ยเนื้อหาทฤษฎีแ ละงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข องในการสร างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ดที่ วิจั ย
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีพฤติกรรมในระดับมาก
3
หมายถึง
มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีพฤติกรรมในระดับนอย
1
หมายถึง
มีพฤติกรรมในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปน แบบสอบแบบปลายเป ด
(Open ended)
3. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสร างเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอ มูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดํ าเนินการสรางและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1จากแนวคิดของ Bass &
Avolio และจากแบบวัดภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1998) ชื่อวา Multifactor leadership
questionnaire (MLQ)เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางและ
พัฒนาแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scalea) มี 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอรท (Likert)
3.สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพท
เฉพาะของตัวแปรที่วิจัย
4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ
แบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00
6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว นําแบบสอบถามไปทดลองใช
(Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูสอน ซึ่งไมใชกลุมตัวอย าง แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนก
(Discriminating power) ไดคาอํานาจจําแนกรายขอโดยมีคาสหสัมพันธระหวาง .23 - .73 นําแบบสอบถามที่มีคา
อํานาจจําแนกแตละขอตั้งแต .20 ไปหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient ; อางถึงในประยูร อาษานาม, 2545)
7. นําแบบเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น และมีความสมบูรณ ไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1.ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อจัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 ชี้แจงจุดประสงคในการศึกษาคนควาเพื่อขอความอนุเคราะห และสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สงมอบแบบสอบถาม จํานวน 462 ฉบับไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่เปนกลุม ตัวอยาง โดยสงมอบและรับคืนดวยตัวเอง
3. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 462 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ บันทึกผล เพื่อวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
5. ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษา
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดที่ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ได ตําแหนงและขนาดสถานศึกษา โดยการ
แจงความถี่(frequency) การหารอยละ(percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางและแปรผลดวยการบรรยาย
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดับ และแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับนอยที่สุด
3. การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1โดยหาความถี่และรอยละและวิเคราะหขอมูลดวย
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
1.1 การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index
of congruence : IOC)
1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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2. สถิติพื้นฐาน ไดแกการแจกแจงความถี่ (Frequency : f)รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับพฤติกรรม
ขั้นพื้นฐาน
S.D.
แปลผล
อันดับที่
X
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
3.66
.67
มาก
4
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3.72
.68
มาก
3
3. ดานการกระตุนการใชปญญา
3.72
.67
มาก
2
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
3.76
.68
มาก
1
รวม
3.71
.65
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม ( X = 3.71; S.D =.65) และเปนรายดานมี
พฤติกรรม อยูในระดับมาก โดยดานที่มีระดับพฤติกรรมมากที่สุด คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( X =
3.76; S.D = .68) รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X = 3.72; S.D = .67)และดานการสรางแรงบันดาลใจ( X =
3.72; S.D = .68) สวนดานที่มีระดับพฤติกรรมนอยที่สุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ( X = 3.66; S.D =.67)
วิเคราะหแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
1. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน
2. ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม
3. ผูบริหารควรมีความรูความสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะอุปสรรค
ปญหาตาง ๆ ได
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ความถี่

รอยละ

304
312
248

65.80
67.53
53.68

4. ผูบริหารควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ
302
65.37
5. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเองในการทํางาน
301
65.15
รวมเฉลี่ย
294
63.63
จากตารางที่ 2 พบวา ข อเสนอแนะเพื่ อ เป น แนวทางพั ฒนาภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผู บริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ขอที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด คือผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม
โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 67.53 รองลงมาคือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน
โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 65.80 และขอที่มีผูเสนอแนะต่ําสุด คือผูบริหารควรมีความรูความสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ผูรวมงานวาจะเอาชนะ อุปสรรคปญหาตางๆ ได โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 53.68
ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ความถี่ รอยละ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ
1. ผูบริหารควรแสดงใหเห็นถึงเปาหมายของการทํางานและวางแผนในอนาคตไดอยางชัดเจน 335
72.51
2. ผูบริหารควรใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับผูรวมงานอยางยุติธรรมและสม่ําเสมอ
261
56.49
ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ
3. ผูบริหารควรแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานจะปฏิบัติงานไดอยางบรรลุเปาหมาย
256
55.41
4. ผูบริหารสรางคานิยมในการทํางาน โดยใหผูรวมงานคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
299
64.71
ประโยชนสวนตน
5. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ
305
66.01
รวมเฉลี่ย
291
62.99
จากตารางที่ 3 พบวา ข อเสนอแนะเพื่ อ เป น แนวทางพั ฒนาภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผู บริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ
ขอที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด คือ ผูบริหารควรแสดงใหเห็นถึงเปาหมายของการทํางาน และวางแผนในอนาคตไดอยาง
ชัดเจน โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 72.5 รองลงมาคือ ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ โดยรวม
เฉลี่ยรอยละ 66.01 และขอที่มีผูเสนอแนะต่ําสุด คือผูบริหารควรแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานจะปฏิบัติงานไดอยาง
บรรลุเปาหมาย โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 55.41
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ตารางที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการกระตุนการใชปญญา
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ความถี่ รอยละ
ดานการกระตุน การใชปญญา
1. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
238
51.51
2. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
297
64.28
3. ผูบริหารควรสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของผูรวมงาน
264
57.14
4. ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ
314
68.00
5. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา
306
66.23
รวมเฉลี่ย
284
61.47
จากตารางที่ 4 พบวา ข อ เสนอแนะเพื่ อเป น แนวทางพั ฒ นาภาวะผูนํ า การเปลี่ ยนแปลงของผูบ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานการกระตุนการใชปญญา
ขอที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด คือ ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ โดยรวมเฉลี่ยรอยละ
68.00 รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยรวมเฉลี่ยรอยละ
66.23 และขอที่มีผูเสนอแนะต่ําสุด คือ ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาการเรียน
การสอน โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 51.51
ตารางที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ความถี่ รอยละ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
1. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถในการทํางานและมีความรับผิดชอบ 268
58.00
2. ผูบริหารควรเปนพี่เลี้ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแกผูรวมงานเปนรายบุคคล
269
58.22
3. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนผูร วมงานที่มีความสามารถพิเศษใหเจริญกาวหนาในหนาที่
279
62.55
การงาน
4. ผูบริหารควรรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความตั้งใจ
313
67.75
5. ผูบริหารปฏิบัติตอผูร วมงานทุกคนดวยความยุติธรรม
318
68.83
รวมเฉลี่ย
289
62.55
จากตารางที่ 5 พบวา ข อ เสนอแนะเพื่ อเป น แนวทางพั ฒ นาภาวะผูนํ า การเปลี่ ยนแปลงของผูบ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ขอที่มีผูเสนอแนะมากที่สุด คือ ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม โดยรวมเฉลี่ยรอย
ละ 68.83 รองลงมา คือ ผูบริหารควรรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความตั้งใจ โดยรวมเฉลี่ยรอย
ละ 67.75 และขอที่มีผูเสนอแนะต่ําสุด คือ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถในการทํางานและ
มีความรับผิดชอบ โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 58.00
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากทีส่ ดุ
คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูดานการ
บริหาร ตลอดทั้งมีความรูดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางานการดํารงชีวิตเพื่อทันกับโลกยุคโลกาภิวัตนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดทั้งการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคนในองคกรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการทํางาน เพื่อสนองตอบ
เจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดย
การใชโรงเรียนเปนฐาน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเชนกัน
แตสําหรับผูบริหารสถานศึกษานั้นนับเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษา เพราะเปนผู
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน กําหนดนโยบาย อํานวยการและมอบหมายใหงาน กํากับติดตามเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนเขาสูเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และยุคนี้ผูบริห ารตองสรางภาวะผูนําที่เขม แข็ง เพื่อการบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารที่ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหบุคลากรมีความมั่นใจในการทํางาน
ผูบริหารจะตองอาศัยความเปนผูนําที่เขมแข็ง จึงจะสามารถสรางความมั่นใจ ความมั่นคงใหกับคนในองคกรและ
กอใหเกิดการยอมรับในการเปนผูนําได อีกทั้งมีความเต็มใจเขารวมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองคกร ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีพฤติก รรมที่เปนมีภาวะผูนํา ในการจูงใจใหบุคลากรในสถานศึกษาหรือ ผูใตบังคับบัญชามีความ
ไววางใจ เกิดความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาคาดหวังที่
กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของนพพงษ เกิดแจง (2545) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน โดยรวมมีภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชรัตน จีนขาวขํา
(2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานตามการรับรูของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสมพร จําปานิล (2549) ได
ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ เปนอันดับสุดทาย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่เคารพ
นับถือของผูรวมงาน เมื่อพิจารณาเสนอแนะเปนรายดาน คือ
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1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เปนที่
เคารพนับถือของผูรวมงาน
1.2 ดานการกระตุนการใชปญญา ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูรวมงานใชเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน
1.3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถของแตละบุคคล
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามตําแหนงและ
ขนาดสถานศึกษา อันอาจจะเปนแนวทางที่จะนําไปปรับปรุงหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษาไดเปน
อยางดี
2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปปรับปรุงหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรูภายใน
สถานศึกษาไดเปนอยางดี
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