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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลฃราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน
140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 45 ข้อ ความตรงเชิง
เนื้อหาตามเกณฑ์ IOCเท่ากับ 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ยและส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่า งโดยใช้ สถิติ ทดสอบ t-test
(Independent samples test) และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ ลาดับสุดท้าย คือ ด้านการมีอุดมการณ์เชิงอุดมการณ์และด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา
2. บุคลากร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ที่มีตาแหน่งและปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The research purposes were to study and to compare transformational leadership of basic
school administrators under the Jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area
Office 3 according to the opinion of personnel, classified by the position and school size. The sample
size was the 140 personnel. The research instrument was the 5 estimate rating scale questionnaire
with 45 items, content validity according to IOC criteria was 0.67-1.00, and confidence level was 0.94.
The statistic for data analysis was the frequency, percentage, mean, standard deviation, and difference
tests by t-test (independent samples test) and one way analysis of variance (F-test, one way ANOVA).
The research findings were:
1. The transformational leadership study of basic school administrators under the
jurisdiction of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3, the overall was the high
level of operations. The each aspect consideration found every aspect was at high level, the highest
operation was the regarding to individual aspect, second was the inspiration creation aspect, and the
last was the ideological ideology aspect, and the stimulation of intelligence aspect.
2. The personnel, with different positions and school size, under the jurisdiction of Ubon
Ratchathani Primary Educational Service Area Office 3 had not difference opinion about
transformational leadership of basic school administrators under the jurisdiction Ubon Ratchathani
Primary Educational Service Area Office 3, with statistical significance level .05.
Keywords: Transformational Leadership, Basic School Administrators
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนของประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
เยาวชนในวัยเรียนที่ได้รับการกล่อมเกลา ดังนั้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาวการณ์ปัจจุบันจึงมี
ความสาคัญและเป็นที่น่าสนใจของทุกคนในทุกระดับของวงการศึกษาไทยอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาของไทยได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้ปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558 : 14) การศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้ าน และการที่
จะพัฒนาคนให้มีความรู้และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ต้องพัฒนาที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ภาคโปสเตอร์
475

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีจิตสานึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมือง ที่ดีตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบากต้องได้รับการสนับสนุนวิชาชีพหรือเอกชนเป็นการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้ มีแผนการจัด
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริม
และสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จัดและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
(สภาการศึกษา, 2551: 1) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 2559) จึงมีความคิดต่อเนื่องโยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” รวมทั้งสร้างความสมดุลในการพัฒนา ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า การที่ผู้บริหารจะนาพาองค์ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องใช้ทั้งรูปแบบ
การบริหารสร้างสรรค์ ทีมงานที่มีคุณภาพและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่ดีจึงจะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้
มีการนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มากาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) ได้กาหนดแนวทางการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 4 (ราชกิจจานุเบกษา,2542 : 12 - 14) จากข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) นี้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นส่วนผลักดันให้เกิดกระแสการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพกว้างทั้งประเทศไทย (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558 : 14-15)
ผู้นา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการ
ดาเนินงานนั้น เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดคือผู้นา ถ้าองค์กรใด ได้ผู้นาที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการ ตลอดจนทา
กิจกรรมต่างๆ ในองค์กรให้ลุล่วงไปได้โดยดี (วิเชียร วิทยาอุดม, 2548 : 1) ผู้นาเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ รั ก ษาความมั่ น คงขององค์ ก ร ผู้ น าจะปฏิ บั ติ ต นดุ จ ตั ว จั ก รส าคั ญ ในการประสาน บทบาทของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะ
ควบคู่กัน คือลักษณะที่คานึงถึงงานเป็นหลักสาคัญ แต่หากผู้นาเป็นคนดีมีความรู้ มีจริยธรรม และมีความสามารถสูง
แล้ว งานย่อมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ทุกประการ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2547 : 52) สาหรับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการจัดการศึกษานั้นนับว่าสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับผู้บริหารเพราะผู้บริหารเป็นผู้
ขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ผู้ น าแนวทางในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาต้ อ งอาศั ย ทั้ ง ความรู้ ค วามสามารถ ทั้ ง ความรู้
ประสบการณ์ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้เหล่านี้
แล้วการบริหารงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารงานสถานศึกษาไม่สาเร็จลุล่วงเกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมาย
เช่น ปัญหาการขาดความเคารพนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร ปัญหา
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ผู้บริหารไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ ทาให้การบริหารงานไม่อยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องและชอบธรรม ปัญหา
ผู้บริหารไม่ไว้วางใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เปิดโอกาสให้ ผู้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นต่องาน
ตัดสินใจเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ สูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารของตนให้
เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารในยุคการปฏิรูปการศึกษาสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตนเอง มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าทา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา (อารี กังสานุ
กูล, 2553 : 4)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้ถึง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและนาไปพัฒนา ปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของตนให้สามารถพัฒนาการ
บริการงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบการศึก ษาภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของผู้ บริ หารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จาแนกตาม ตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามแนวคิดของแบส (Bass,1999) มี 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 4) ด้านการคานึงถึง
ปัจเจกบุคคล
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จานวน 213 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จานวน 140 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ,1970: 607-610) และได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น(Stratified random sampling) ซึ่งจาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ ตาแหน่ง
และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating
scale) ตามวิธีของลิเคร์ท (Likert) มี 5 ระดับ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยมีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามแนวคิดของแบส (Bass,1999) เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ตามวิ ธี ข องลิ เ คอร์ ท
(Likert) และการสร้างแบบสอบถามจากตาราของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 74 - 84)
3. ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มาสังเคราะห์รวมกับนิยามศัพท์
เฉพาะที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
4. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
5. ปรับปรุงแบบสอบถาม โดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยาศัพท์เฉพาะ(IOC :
Index of Congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามที่ได้เท่ากับ .95
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
8. คัดเลือกข้อคาถามที่เหมาะสมจานวน 45 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้เท่ากับ .94
9. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน จานวน 140 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
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2. วิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จาแนกตามตาแหน่ง โดยใช้ค่า t – test (Independent
Samples)
4. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จาแนกตามขนาดของสานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F – test (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะ
ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffé)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ระหว่างข้อ
คาถาม
1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิถีของครอนบาค
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 2.1 ความถี่(Frequency) 2.2 ร้อยละ(Percentage) 2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอ้าน, 2553 : 136 - 143)
3.1 t – test แบบ Independent Samples
3.2 F – test แบบ One way ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่
(Scheffé)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน
ด้านที่
ระดับปฏิบัติ
แปลผล
อันดับที่
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1
2
3
4

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นเชาว์ปญ
ั ญา
ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
ภาพรวม

X

S.D.

3.90
3.97
3.90
3.99
3.94

.69
.65
.66
.65
.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
3
1

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = .66)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทั้งหมดและเมื่อจัดอันดับตามค่าเฉลี่ยพบว่า
อันดับ 1 คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล ( X = 3.99, S.D. = .65) อันดับ 2 คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X =
3.97, S.D. = .65) อันดับ 3 คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ( X = 3.90, S.D. = .69) อันดับ 3 คือ ด้านการ
กระตุ้นเชาว์ปัญญา ( X = 3.90, S.D. =.66)
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่าบุคคลากรที่มีตาแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นในการปฏิบัติต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ในภาพรวม
ขนาดโรงเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สังกัดสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเชื่อมั่นในตัวครู ว่าจะสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้ประสบผลสาเร็จ เปิดโอกาสให้
ครูได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการหาวิธีป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาตนเอง ตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จึงทาให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิพนธ์ บัวชม (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ที่ 6 สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันตกร ไชย
มงคล (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์คา(2559) ได้ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวม
และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิชชา ศรีพุทธ (2558) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
จากการพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญาและด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญในการบริหารงานแบบทีม การบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมใน
การทางานโดยให้ครูคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ส่งเสริมให้ครูมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์
สังเคราะห์ความเห็นต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อครูโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จึงทาให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวริต อาภาพันธ์
(2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่กา รศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิราพร สามัญ (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัล
พั ชร วงศ์ วั ฒ น์ เ กษม(2557) ได้ ศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2 มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า บุคลากรที่มี
ตาแหน่งต่างกันจะมีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตาแหน่งต่างกันมีการปฏิบัติ ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับค่านิยมที่ดีในการทางานของครู มีการกระจายอานาจให้กับครูในโรงเรียนอย่างเหมาะสม ให้กาลังใจครู
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีการกระตุ้น
ส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ จิราพร สามัญ(2558) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามประสบการณ์การทางานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่อยู่ในขนาดสถานศึกษา
ที่ต่างกัน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สังกัดสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันในภาพรวมโรงเรียนต่างกัน มี
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ทั ศ นะต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครูผู้สอนที่สังกั ดสถานศึก ษาที่ มีข นาดต่า งกั น ทั้ง 4 ด้ า น ทั้ งนี้ อ าจเนื่อ งมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทา
ให้ครูเกิดความสนใจที่จะค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ มีการส่งเสริมให้ครูระบุปัญหา
ของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการคิดเอาเองว่าปัญหาและปฏิบัติต่อครูทุกคนด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความจริงใจและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวริต อาภาพันธ์(2559) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นาไปใช้เป็นแนวทางการนิเทศ กากับ
ติดตามผลการบริหารภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
2.2 ควรทาการวิจัยเชิงลึกและกรณีศึกษาของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน
2.3 ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสานักงานเขตพื้นที่อื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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