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บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 (2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 (3) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
การเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 347 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และด้านสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
โดยการทดสอบค่าที t - test (Independent sample) และ F-test (One-way ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29 พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน พบว่า
ด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยรวมด้านเพศ อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านสมรรถนะ
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน

ABSTRACT
This research aims 1) to evaluate the transformational leadership of educational institution administrators in the
office of Ubonratchathani Secondary Education, area 29, 2) to evaluate their administrative competence 3) to
compare between the level of transformational leadership and the administrative competence determined by different
ages, genders, experiences and school sizes; and 4) to find out correlation between the transformational leadership and
their administrative competence.
This research was conducted by selecting both administrators and teachers totally 347 people as
representative samples. Using the Stratified Random Sampling method, the representative samples were distinguished
as 84 educational institution administrators and 263 teachers.
This research used questionnaires with 5 levels of evaluation. Statistical methodology used in this research
composes of mean, standard deviation, t - test (Independent sample) and F-test (One-way ANOVA), and Pearson’s
Correlation Analysis.
The result of this research found as the followings;
1. The transformational leadership of educational institution administrators which mainly can be evaluated as
moderate, considered by each and overall factor were at a high level.
2. The administrative competence of educational institution administrators which mainly can be evaluated
as moderate, considered by each and overall factor were at a high level.
3. The compare between transformational leadership and administrative Competence this research showed
the significant difference of the transformational leadership level among different genders, ages, experiences and school
sizes, statistically at .05. However, there are no profound implications regarding the administrative competence.
4. The relationship between transformational leadership and the administrative competence overall was
not related correlation.

บทนํา
ภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานและการจัดองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
ภาวะผู้นํานั้นจะมีผลกระทบต่อการดําเนินขององค์กรโดยตรง คือ ถ้าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าเป็นผู้ท่ีมีความเป็นผู้นําในตัว
กิจการงานของหน่วยงานก็ดําเนินไปได้โดยราบรื่นและก้าวหน้า ตรงกันข้ามถ้าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าขาดความเป็นผู้นําใน
ตัวก็จะเกิดผลเสียหายต่าง ๆ หลายประการ ทั้งนี้เพราะผู้นําเป็นตัวการแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน พฤติกรรม
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ความเป็นผู้นําจึงมีผลไปถึงผลผลิตขององค์กร ความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจ ความจงรักภักดี ความกระตือรือร้น และ
การบูรณาการของผู้ร่วมงานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ (ยงยุทธ เกษสาคร. 2542 : 36) ซึ่งภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของ Bass and Avolio, 1990 ได้อธิบายไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านจะส่งผลในภาพรวมของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานศึกษาโดยขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักเมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในการ
บริหารแล้วความรับผิดชอบในการบริหารก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นตามลําดับด้วยเช่นกัน โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ดําเนินการ
บริหารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติที่กําหนด และเป็นผู้นํา
นโยบายมาสู่การปฏิบัติ ต้องทําหน้าที่จัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล และบริหารโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะแลความสามารถเหมาะสมจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหารงานจึงประสบความสําเร็จ บทบาทการเป็น ผู้นําทางการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้
ความสามารถหรือสมรรถนะ(competency) ให้เหมาะสมกับตําแหน่งเพื่อให้ทุกคนรักและศรัทธายอมรับในการบริหารงาน ซึ่ง
จากการศึกษาวิจัย เดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland) สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีส่ิงหนึ่งที่เรียกว่า
สมรรถนะ (competency)
จากการศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.
2551 ได้อธิบายไว้ว่า สมรรถนะมี 10 สรุปได้ว่า สมรรถนะในการทําหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นํา จึงเป็นเครื่องชี้วัด
สําคัญประการหนึ่งว่า เขาจะสามารถดําเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ชาญฉลาดจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถกําหนดพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะของโรงเรียนที่เผชิญอยู่ ประสาน
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามภาระหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ได้ดําเนินจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งหมด 84 โรงเรียน บุคลากรทั้งสิ้น 3,708 คน มีการแบ่งขอบเขตงานออกเป็น
หลายหน่วยงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มตามสายงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นสมควร ดังนั้นภาวะผู้นําของผู้บริหารจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อ ความ
เชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ความไว้วางใจ ความยอมรับ ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้นําที่เหมาะสมย่อมสร้างขวัญและกําลังใจ
ความเลื่อมใสและศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย การปฏิบัติงานรวมไปถึงผลของงานก็จะสามารถดําเนินไป
ได้ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้นําไม่เหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพ
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเลื่อมใส ขาดความเชื่อถือ ต่อผู้บริหาร จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 เป็นข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และนําไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้บริหารที่คุณภาพ ทําให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จากเหตุผลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 เพื่อนําผลการวิจัย
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ใช้ในภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 29
2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ตามแนวคิดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตาม
ทฤษฎีของ Bass and Avolio และแนวคิดสมรรถนะการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2551
ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.

เพศ
อายุ
ประสบการณ์
ขนาดของโรงเรียน

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass and Avolio, 1990
- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นทางปัญญา
- การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2551
- สมรรถนะด้านหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา
- สมรรถนะด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา
- สมรรถนะการบริหารด้านวิชาการ
- สมรรถนะด้านการบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
- สมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล
- สมรรถนะด้านการบริหารกิจการนักเรียน
- สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สมรรถนะด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน
- สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 3,708 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี
การศึกษา 2554 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 84 คน ข้าราชการครูจํานวน 263 คน และใช้วิธีการวิจัย
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 347 คน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงข้อมูลขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 29
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
ลําดับ
ขนาดโรงเรียน
จํานวนโรงเรียน ประชากร
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
(ครู)
1 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
7
1,091
7
82
2

โรงเรียนขนาดใหญ่

8

581

8

77

3
4

โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก
รวม

42
27
84

1,491
545
3,708

42
27
84

51
53
263

ตัวแปร
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวของลิเคอร์ท
2. นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข
ตามที่เสนอแนะ
3. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ความสอดคล้องเหมาะสมกับประเด็นคําถาม และความชัดเจนของภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญตัดสินว่าเห็นด้วย ไม่แน่ใจ หรือไม่เห็น
ด้วยกับประเด็นคําถาม และมีแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) (สมบัติ ท้ายเรือคํา. 2553 : 105) ซึ่งกําหนดคุณสมบัติในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ
เป็นเชี่ยวชาญด้านการศึกษาหรือด้านการวิจัยทางการศึกษา จํานวน 5 ท่าน
4. นําแบบสอบถามหาอํานาจจําแนกด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับพบว่าด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และด้านสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และนําแบบวัดไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ เป็นการตรวจสอบรายการ
(Checklist) จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จํานวน 40 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 50 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สร้างแบบสอบถามศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2. นําแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมกับประเด็น
คําถาม ความชัดเจนของภาษา และนําไปแก้ไขปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ พร้อมนําไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
สถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมดําเนินการเก็บ
แบบสอบถามตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจัด เรียงลําดับและลงรหัส
(Coding Form) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วบันทึกข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ และดําเนินการประมวลผล
ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัย ผู้วิจัยแยกวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ
2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑ์แปรผลเป็น 5
ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 103)
3. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑ์แปรผลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553 : 103)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยหาค่า t - test
(Independent sample) และ F-test (One-way MANOVA) อ้างถึงใน สมบัติ ท้ายเรือคํา (2553 : 163 - 164)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

157
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่

53 เมษายน – มิถุนายน 2557

5. หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (บุญชม ศรีสะอาด.
2553 : 110)

ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29 พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยภาพรวมรายด้าน
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
3.83
0.37
มาก
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3.78
0.41
มาก
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
3.80
0.39
มาก
4. ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.73
0.44
มาก
โดยรวม
3.77
0.41
มาก
2. สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต
29 พบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทั้ง 10 สมรรถนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยภาพรวมรายด้าน
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
1. สมรรถนะด้านหลัก และกระบวนการการบริหารการศึกษา
3.57
0.49
มาก
2. สมรรถนะด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา
3.01
0.22
ปานกลาง
3. สมรรถนะด้านการบริหารวิชาการ
3.67
0.47
มาก
4. สมรรถนะด้านการบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
3.57
0.49
มาก
5. สมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล
3.72
0.44
มาก
6. สมรรถนะด้านการบริหารกิจการนักเรียน
3.83
0.44
มาก
7. สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3.65
0.52
มาก
8. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.75
0.47
มาก
9. สมรรถนะด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน
3.72
0.46
มาก
10. สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
3.71
0.45
มาก
โดยรวม
3.70
0.45
มาก
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน
3.1 การเปรียบเทียบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 จําแนกตาม
3.1.1 เพศ โดยรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3.1.2 อายุ โดยรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีอายุต่างกันมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3.1.3 ประสบการณ์ โดยรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
3.1.4 ขนาดโรงเรียน โดยรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
3.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 29 ดังนี้
3.2.1 เพศ โดยรวม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีสมรรถนะของผู้บริหาร
ไม่แตกต่างกัน
3.2.2 อายุ โดยรวม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีอายุต่างกันมีสมรรถนะของผู้บริหาร
ไม่แตกต่างกัน
3.2.3 ประสบการณ์ โดยรวม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน
มีสมรรถนะของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน
3.2.4 ขนาดโรงเรียน โดยรวม พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมี
สมรรถนะของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 โดยรวมรายด้าน

ด้านกบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ (

ด้านการบริหารงานบุคคล (

ด้านบริหารกิจการนักเรียน (

ด้านประกันภาพการศึกษา (

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (

ด้านบริหารการประชาสัมพันธ์/กับชุมชน (

ด้านคุณธรรม/จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร (

0.00

0.02

0.02

0.01

0.03

-0.03

0.00

-0.00

-0.06

0.00

0.05

0.13*

-0.02

0.02

-0.05

-0.02

0.03

0.02

-0.10

-0.03

-0.00

0.02

-0.05

0.03

-0.05

-0.04

-0.02

0.00

0.01

-0.01

-0.10

-0.05

0.11*

-0.01

0.03

0.01

0.03

-0.03

-0.03

0.03

-0.02

-0.01

0.09

0.01

0.01

0.07

0.03

-0.02

-0.03

-0.01

0.04

-0.08

0.14**

0.03

)

)

)

ผลรวมด้านสมรรถนะการบริหารงาน

)

)

)

ด้านการบริหารวิชาการ (

1. ด้านมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ( )
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
( )
3. ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
( )
4. ด้านคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ( )
ผลรวมด้านภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง

)

ด้านนโยบาย/การวางแผน (

-0.05

)
ด้านหลัก และกระบวนการการบริหาร (

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา

)

)

สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อแสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี เขต 29 ควรมีกระบวนการตรวจสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ในการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของผู้บริหารและระบบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเป็นสมาคมอาเซียน
ในอนาคต
2. หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการสร้างมาตรฐานและสอบวัดผล ประเมินผลความรู้ของ
ผู้บริหารอยู่เสมอ และการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ และสร้างความ
กระตือรือร้นในการทํางาน เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาภายในโรงเรียนที่ตนเองสังกัดอยู่
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3. หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี เขต 29 ควรมี
การร่ ว มมื อ กั น ในเชิ ง นโยบายในด้ า นสมรรถนะการทํ า งาน ควรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาด้านภาวะผู้นําและด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควร
ทําการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ความต้องการ นําผลการศึกษาสํารวจ วิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
4. ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการอบรมในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําหลักการ ปรัชญา วิสัยทัศน์ แนวทางการทํางาน ไปถ่ายทอดยังผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สถานศึกษาของตนเอง และควรให้ความสําคัญในการพัฒ นาตนเองรวมถึง บุคลากรในหน่วยงานโดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบาย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้บุ คลากรมีความริเ ริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน ให้ความสําคัญในเรื่องขวัญและกําลังใจ ทําความเข้าใจในตัว
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านอุปนิสัย การปฏิบัติงาน การทําความเข้าใจ ควร
เปิดโอกาสให้คําแนะนํากับบุคลากรจะนํามาซึ่งผลสําเร็จในงานของผู้ร่วมงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. หน่วยงานภาครัฐสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี เขต 29 ควรมีการศึกษาในเรื่องของ
ปัจจัยในการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในสถานศึกษา และยังเป็นการทราบถึง
เรื่องของแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปในอนาคต
2. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการศึกษาเรื่องของนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจระหว่างองค์กรและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ
3. ควรมีการศึกษาต่อยอดของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารและการทํางานภายในองค์กรของผู้บริหาร
สถานศึกษา และเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนและพื้นที่ของ
โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน
4. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบการศึกษาระหว่างสํานักงานการศึกษาเขต ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของแต่ละพื้นที่ และยังเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอีกด้วย
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