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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  2) เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครู และประธานกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  322 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling)  ตามสัดส่วนจ านวนครูในแต่ละโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็น
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.975 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  
ค าส าคัญ:ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , การสร้างแรงบันดาลใจ, การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
Abstract  
 This research has the following objectives: 1) To study the transformational leadership of the 
director of educational institutions under the Loei Primary Education Service Area Office 1 2) to study 
the community relations management of the school director under the office Loei Primary 
Educational Service Area 1 3) to study the relationship between transformational leadership and 
community relations management of the school director under the Loei Primary Education Service 
Area Office 1. Research: teachers and chairmen of educational institutions In schools under the 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา อีเมล์sompong2517001@gmail.com  
2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 

mailto:sompong2517001@gmail.com


 

ภาคโปสเตอร ์

 44 

Primary Educational Service Area Office 1, Academic Year 2019, total 322 people were simple 
sampling (Sample Random Sampling) in proportion to the number of teachers in each school. 
Research instruments This questionnaire was a questionnaire with 5 levels of content validity checking 
by 5 experts, the consistency index was between 0.60-1.00, and the confidence of the questionnaire 
was 0.975. Data were analyzed by means of average. Standard deviation The statistics used to analyze 
the data are mean, standard deviation. Pearson correlation coefficient 

The research results were found that 
1. Transformational leadership of the school director Under the Primary Educational Service 

Area Office, District 1, overall at a high level. The aspect with the most average was consideration of 
individuality, followed by inspiration. And the areas with the least average were ideological influence 
and cognitive stimulation. 

2. Managing the relationship with the community of the school director Under the Primary 
Education Service Area Office, District 1, Community Relations Management The overall picture is at 
a high level. Where the item with the most average Is the community activities, followed by the 
public relations of the school. The lowest average value was in building relationships with other 
communities and organizations. 
3. The results of analysis of the relationship between transformational leadership and community 
relations management of the school director Under the Primary Education Service Area Office, District 
1 had a very high level of correlation coefficient (r = 0.870), all aspects had a statistically significant 
positive correlation at the level of 0.01. 
Keywords: Transformational leadership, Inspirational, Managing community relations  
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

    ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า ผู้น า (Leader) เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความส าเร็จขององค์การ
ทั้งนี้ เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และ  ควบคุมให้บุคลากรของ
องค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ปัญหาที่เป็นที่สนใจของ
นักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่า ผู้น าท าอย่างไรหรือมีวิธีการน าอย่างไรจึง ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิด
ความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะท าให้งานส าเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้น าบางคนน า
อย่างไร นอกจากผู้ใต้ บังคับบัญชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบัติ งานให้ส าเร็จอย่างมประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชังและ
พร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้น าให้ไปจากองค์การ การมี ภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก 
เพื่อที่จะท าให้องค์กรพร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลง (Change) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากในขณะนี้นิยาม “ผู้น า” ใน
ด้านต่างๆ มีมากมาย หลาก หลายทฤษฎี ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบไหน และแต่ละคนนั้นก็มีStyle ของความเป็น
ผู้น าที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจะบอกว่าผู้น าแบบไหนดีที่สุดหรือดีกว่ากันนั้นคงไม่สามารถบอกได้แน่ชัด และไม่สมควร
ที่จะน า มาพูดกันด้วย เพราะผู้น าแต่ละแบบก็มีข้อดี -ข้อเสียที่มีความแตกต่างกันออกไป รวมทั้งยั งขึ้นอยู่กับ 
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ความเป็นผู้น าก็อาจแตกต่างกันไปด้วย (Bhutanaro, 2017) 
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เนื่องจากภาวะผู้น ามีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้น าท่ีมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (Leithwood & 
Jantzi, 2009) ดังนั้นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ชุมชน ใน
ทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครองที่ ส าคัญที่สุดก็คือ สถานศึกษาได้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตของชุมชน รู้จักใช้ ทรัพยากรของชุมชนให้เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการ
ด ารงชีวิตของตน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของชุมชนต่อการด ารงชีวิตของตนเอง
และของชุมชน 

โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด  โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งในการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพราะถือว่าชุมชนเป็นศูนย์ร่วมของทรัพยากรอันมีค่ามากมายที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
โรงเรียน ดังนั้นงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารและคร ูในโรงเรียนต้องให้
ความสนใจและนาไปปฏิบัติ การดาเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นภารกิจที่โรงเรียนจะต้องดาเนิน
การอย่างต่อเนื่องโดยต้องเป็นแกนนาและแนวร่วมของชุมชน เป็นสมบัติของชุมชน การดาเนินงานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนนี้ ปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญ ในขณะเดียวกันกับประชาชนไม่สนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งมักให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือโรงเรียนค่อนข้างน้อย (ศุภรัตน์ ปุ้งข้อ, 2558) 
นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยที่ชุมชนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและความส าเร็จของ
สถานศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น นอกจากการบริหารงานสถานศึกษาใน
ด้านวิชาการและการบริหารจัดการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอีกหนึ่งบทบาทส าคัญในการสร้างกลไกการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันกับชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในกิจกรรม
สร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน (ประสงค์ ถึงแสง, 2559)และท้ายที่สุด
คือความเช่ือมโยง ร่วมมือกันของทั้งสามส่วนหรือสาม สถาบันรวมกันเป็นชุมชนนั่นเอง (ยุรนันท์  ตามกาล (2557) 
ความร่วมมือของชุมชน เกิดจากการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนเพื่อการจัด การศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน เนื่องจากระบบการศึกษาโดยทั่วไป รัฐบาลจะรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ จึงยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน (ชินภัทร ภูมิรัตน์, 2558) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและกระบวนการ ในระบบการศึกษา เช่น การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานทางการศึกษา การเข้าร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน เป็นต้น   
 ดังนั้นโรงเรียนจึงควรยอมรับบทบาทและความส าคัญของนักเรียน ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความส าคัญ
กับการให้นักเรียนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาความ สะอาด ร่วมปรับปรุงอาณาบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝัง
การรักโรงเรียน ซึ่งจะเป็นผลให้มีความ รักชุมชนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึง
อยู่ท่ีตัวครูด้วยเช่นกัน วิธีการคือครูจะต้องส่งเสริมให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน ที่ให้ความส าคัญกับการ
สร้าง ความร่วมมือระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนอย่างมีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง โดยครูจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ สิ่งแวดล้อมทางครอบครัวและชุมชน เพื่อให้น าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ดังกล่าวมาพิจารณา ในการจัด
หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป การด าเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อสนองต่อ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนตามความเช่ือท่ีว่าโรงเรียนที่ดตี้องไม่แบ่งแยกจาก
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ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนสถาบันการศึกษาของชุมชน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ความส าคัญต่อการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

จากความที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเลย เขต 1 เพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งภาวะผู้น ากา รเปลี่ยนแปลงของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี เพื่อช่วยส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นเง่ือนไข
ที่ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา  ผู้บริหารที่รู้จักใช้ภาวะผู้น าจะท าให้โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 
   2. เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1” โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร ได้แก่ ครู และประธานกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2562    รวมจ านวน  1,923  คน  ประกอบด้วย  ครู จ านวน 1,772 คน และ
ประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน  151 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และประธานกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  ปีการศึกษา 2563   ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 322 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) แบ่งตามสัดส่วนจ านวน ครู และประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ดังนี้  ครู จ านวน 297 คน และประธาน
กรรมการสถานศึกษา จ านวน  25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) แบบเลือกตอบ 
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ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1เป็นข้อค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)  ด้านที่ 1
มี 8 ข้อ ด้านที ่2 มี 10 ด้านที่ 3 มี 11 ข้อ ด้าน 4 มี 10 ข้อ 

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นข้อค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  
(Rating Scale) ด้านที่ 1 มี 6 ข้อ ด้านท่ี 2 มี 6 ด้านที่ 3 มี 6 ข้อ ด้าน 4 มี 7 ข้อ ด้านที่ 5 มี 6 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
วิธีการดังนี ้
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ขั้นตอนนี้ด าเนินการโดยการน าแบบสอบถามฉบับร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC ) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แล้วน าแบบสอบถาม
มาปรับปรุงใช้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์  
 2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป โดยการทดลองใช้ (Try 
Out) กับครู และประธานกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์หาความ
เช่ือถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  ของครอนบาค  (Cronbach’s Coefficient Alpha) 
ได้มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.975 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตในการจัดเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความ

อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
3. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 1 
4. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้กลับคืน แล้วน าวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่ง

เป็นฉบับสมบูรณ์เก็บมาได้ จ านวน 309 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 96  แล้วน าวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. วิธีการจัดกระท ากับข้อมูล 
  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน แล้วคัดเลือกไว้เฉพาะแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณ์  กล่าวคือ เป็นแบบสอบถามที่ตอบค าถามครบทุกข้อ น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ โดย
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้ 
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                  2.1  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage)   ค่าเฉลี่ย(Mean)   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)    
                  2.2  ค่าสหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 3. เกณฑ์และการแปลผลค่าเฉลี่ย 
  เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด  2554) 
  3. เกณฑ์และการแปลผลค่าเฉลี่ย 
  เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด  2554) 
  3.1 เกณฑ์การแปลความหมายภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีการปฏบิัติอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 3.51 – 4.50  หมายถึง มีการปฏบิัติอยู่ในระดบัมาก 

 2.51 – 3.50  หมายถึง มีการปฏบิัติอยู่ในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง มีการปฏบิัติอยู่ในระดบัน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายถึง มีการปฏบิัติอยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

  3.2 เกณฑ์การแปลความหมายของการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
  4.51 – 5.00   หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
  3.51 – 4.50   หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
  2.51 – 3.50   หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50   หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย 

 1.00 – 1.50   หมายถึง มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
 3.3  เกณฑ์การแปลผลค่าสหสัมพนัธ์ เป็นการเปรยีบเทียบความสมัพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสมัพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 น้ันมีความสมัพันธ์กันหรือไม่ ระดบัใด และสมัพันธ์กันอย่างไร ตามเกณฑ์ของ ชูศรี  
วงศ์รัตนะ ( 2538:324) 
   ค่า  r  = 0.91-1.00 มีความสมัพันธ์ระดับสูงมาก 
   ค่า  r  = 0.71- 0.90 มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
   ค่า  r  = 0.31-0.70 มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง 
   ค่า  r  = 0.01-0.30 มีความสมัพันธ์ระดับต่ า 
   ค่า  r  = 00 ไม่มีความสมัพันธ์   
   
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์
กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1  2) เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครู และประธานกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ปีการศึกษา 2562  จ านวน  322 คน โดยตารางจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ 

Krejcie and Morgan ที่ระดับอัลฟ่า (α) หรือระดับนัยส าคัญ .05 และค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวน
ครูในแต่ละโรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  เป็นข้อค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั   
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา  (Content Validity) มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค  (Cronbach’s Coefficient Alpha) มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.975 ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้กลับคืนจ านวน  309  ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน  309  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

        ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  โดยสรุปเป็นรายด้านดังน้ี 

          5.1.1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน กับผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดที่
ส าคัญในเรื่องของอุดมคติ ความเช่ือ และค่านิยมการปฏิบัติงาน รองลงมา คือผู้บริหารตัดสินใจในการบริหารงานโดย
ค านึงถึงเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนา มีกลยุทธ์
ในการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน  

  5.1.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิานแก่ครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีทักษะในการพูดจงู
ใจ โน้มนาวให้ครูเสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  

  5.1.1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูท าวิจัย
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ในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารน านวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

  5.1.1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองมีความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ รองลงมา 
คือ ผู้บริหารแสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงานของ ครูแต่ละคน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร
มีเทคนิคในการมอบหมายงานเพื่อให้งานส าเร็จ ตามเป้าหมาย  

5.1.2 การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   

             ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  

  5.1.2.1 ด้านการให้บริการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ
โรงเรียนให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการอาคารของโรงเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาของ
โรงเรียน กับโรงเรียนให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องประชุมของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัด
อบรมความรู้ ด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน     

           5.1.2.2 ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ผู้บริหาร ครู น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  รองลงมา คือ ผู้บริหาร ครู น า
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการของชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร ครู น านักเรี ยนไปช่วย
ชุมชนท าความสะอาดวัด และช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน 

  5.1.2.3  ด้านการให้ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผน จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องและตอบสนอง ความต้องการของชุมชน รองลงมา คือ ชุมชนจัดผู้น าทางศาสนามาช่วยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนรับบริจาคการเงินสนับสนุน กิจกรรมจากชุมชน กับผู้น า
ชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติเป็นประธาน ในงานกิจกรรมของโรงเรียนกับโรงเรียนได้รับมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จาก
ผู้ประกอบการในชุมชน  

   5.1.2.4  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน รองลงมา คือ 
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ครู และนักเรียนน าการแสดง ด้านดนตรี นาฏศิลป์ร่วมงานกับชุมชน   

 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r=0.870) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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อภิปรายผล  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้มา
อภิปรายผลต่อไปนี้ 

5.2.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล  รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ กับ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมองว่าตนได้แสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาและอย่างเต็มที่ผูบ้ริหารที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรยีนจะมีการพัฒนาบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและศักยภาพของบุคลากร มีการสร้างแรงบันดาลใจ โดยการให้รางวัลในโอกาส
ต่างๆ ท าให้บุคลากรท างานอย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนพพล สุภวิทย์ เจริญกุล  
(2560)  ที่ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการค านึงถึงเอกบุคคล  การสร้างแรง
บันดาลใจและด้านกระตุ้นเชาว์ปัญญา  และผลงานวิจัยของ นารินทร์ เดชสะท้าน และคณะ (2557) ได้ศึกษา ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 พบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ รัตนา นาคมุสิก และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับคือ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน  

5.2.2 การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน รองลงมา คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีการน าครูและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เป็นพิธีการงานบุญประเพณีประจ าปีของชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชน ดังที่ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  (2560) ที่กล่าวว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็น
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายโรงเรียนและฝ่ายชุมชน โดยฝ่ายโรงเรียนควรถือเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่ง 
และควรเป็นฝ่ายรุกเข้าหาชุมชนมากกว่าการเป็นฝ่ายตั้งรับ ส าหรับกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่ างโรงเรียน
กับชุมชน ผู้รับผิดชอบสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรรณพ 
คุณเศรษฐ  (2556 ) ได้ศึกษา การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2 โดยภาพรวม 
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อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านกิจกรรมที่
เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการรับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า และด้านการให้บริการแก่ชุมชน และสอดคล้องกับผลงนวิจัยของศุภชัย จันทร์งาม และคณะ (2557) ที่ได้
การศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้านการจัดการศึกษากรณี: โรงเรียนเทศบาล 4 (พระเจ้า
ใหญ่องค์ตื้อ)ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการเชิญ
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากท่ีสุด ในขณะที่กิจกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r=0.870) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการด าเนินการบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ณัฐิกา นครสูงเนิน, และคณะ  (2558)  ที่ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 
พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสมัพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.852) กับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดได้แก่ ด้านการ
กากับติดตามและจัดให้มีการสะท้อนผลกระบวนการเรียนและการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียน อยู่ในระดับสูงมาก (r = 0.823) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการกระตุ้นทางปัญญา  ซึ่งเป็นวิธีการสร้างบรรยากาศองค์กร ซึ่ง
บรรยากาศมีผลต่อการจูงใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อร่วมหาวิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติร่วมกัน 
ท าให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้สูงขึ้นส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนวางไว้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่
จะตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
       2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนควรได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและโรงเรียนจะต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอโดยเน้นให้เกิดกิจกรรมที่ค รอบคลุมการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้นเพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 
 เขต 1   จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
           1. ควรมีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสทิธิภาพการบริหารความสมัพันธ์กบั
ชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
           2.ควรศึกษาปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้อ านวยการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   
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