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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของ

สถานศึกษาและ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ�านวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า  

5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 4.56) 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.83)

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก (r = .825) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา

Abstract

 The purposes of this study were to study 1) the level of transformational leadership of school 

administrators, 2) the level of effectiveness of the schools, and 3) the relationship between  

transformational leadership of school administrators and effectiveness of the schools under the Secondary 

Educational Service Area Office 11. The sample was 337 teachers. The instruments were questionnaires and 

statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 

coefficient.

 The results showed that:

 1. Transformational leadership of school administrators was at a high level (  = 4.56).     

 2. Effectiveness of the schools was at a higher level (  = 3.83).

 3. The relationship between transformational leadership of school administrators and the 

effectiveness of schools was found in the positive correlation at level as a high level (r = .825) with  

statistically significance at .01 level.
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บทน�า

 ในสภาวะการป ั จจุบัน  โลกอยู ่ ในยุคที่ ม ี

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันสูง ซึ่งนับวันจะทวี 

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่ประเทศไทย

เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได ้

รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข ่งขัน 

อย่างรุนแรงนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2550) ทุกภาคส่วน 

ในสังคมไทยเห็นพ้องต้องกันน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนา

ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 2554)

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญ ในการพัฒนา

ศักยภาพของคน เพราะการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยหลักใน

การสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดและ คุณภาพของ

บุคคล เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และสร้างภูมิปัญญาให้

แก่บคุคล การจดัการศกึษา ทีม่คีณุภาพจะช่วยให้ประชาชน

มีคุณภาพ ด�ารงอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สามารถพัฒนา ตนเองและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่าง 

เหมาะสม (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 2556) คุณภาพของ 

การศกึษา มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่างยิง่ 

หน่วยงานทางการศึกษา จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง  

มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าสูง มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น 

ในการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถส่ือสาร  

ได้ทัง้บคุคลภายในและภายนอก ตลอดจนสร้าง ทมีงานเพือ่

ให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร อันเป็นหนทาง

สายส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุ ประสิทธิผลขององค์การ 

และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ 

2555) 

 ในการบริหารสถานศึกษาผู ้ น� า เป ็น ผู ้ที่ มี 

ความส� าคัญมากต ่อการพัฒนาองค ์ การ ให ้บรรลุ

ประสทิธภิาพและเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีดงันัน้ผูบ้รหิาร

จ�าเป็นต้องอาศยัการบรหิารการเปลีย่นแปลงเจตคต ิในการ

ท�างานเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพซ่ึงภาวะ 

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงเป็นทีน่ยิมมาก ในปัจจบุนัเพราะได้รบั

ความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อผู้ตาม จึงจ�าเป็นท่ีผู้บริหาร

และครูจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการกระบวนการทัศน์  

วิสัยทัศน์ในการท�างาน ตามทฤษฎีของ (Bass and Avolio 

1994) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถ 

เห็นได้จากผู้น�า    ที่มีลักษณะการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

ในระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ตาม ให้มองงานของพวกเขา           

ในแง่ต่างๆ ท�าให้เกดิตระหนกั รูเ้รือ่งภารกจิ (Mission) และ

วิสัยทัศน์ (Vision) ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง จึงเป็นที่

สนใจของนักวิชาการทางการบริหารทั้งในวงการธุรกิจ 

อุตสาหกรรม รัฐบาล โรงพยาบาล มีการเสนอว่าควรมีการ

พัฒนาผู้น�าให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

 จะเห็นได้ว่าผู ้บริหารเป็นบุคคลหลักที่จะต้อง 

รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็นตัวบ่งชี้

ความส�าเรจ็ของสถานศกึษาได้เป็นอย่างดว่ีา สถานศกึษาได้

ด�าเนินการจัดการประสบความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

เพียงใด ซึ่งจากการพิจารณาว่าสถานศึกษา  มีประสิทธิผล

หรือไม่น้ัน ตัวบ่งช้ีที่ส�าคัญ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียน และอื่นๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา  

การด�าเนินการบริหารจัดการในแนวคิดของ (Hoy and 

Miskel 2013) กล่าวว่า เมื่อองค์การ มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในงาน  

3) การขาดงาน 4) อัตราการออกกลางคัน 5) คุณภาพ 

โดยทั่วไปซึ่งพฤติกรรมผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาจะ 

ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผล ของสถานศึกษาอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะผู้บริหาร คือ กลไกส�าคัญ ในอันที่จะ

ท�าให้การด�าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ

สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดั้งนั้น พฤติกรรมภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงจึงมีความส�าคัญมาก 

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะท�าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 11 เพือ่ให้ได้ข้อมลูน�าไปใช้ในการวางแผน

ปรับปรุง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา และการ

บริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11
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 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ�านวน 

2,693 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างได้โดยใช้ ตารางของ (Krejcie and 

Morgan) อ้างถึงใน  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554) ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 337 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ตามแนวคดิทฤษฎขีอง (Bass and Avolio 1994) ประกอบ

ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้

  1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

  1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ

  1.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา

  1.4 การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

 2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ตามแนวคิดของ  (Hoy and Miskel 2013) มี 5 ด้าน ดังนี้

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  2.2 ความพึงพอใจในงาน

  2.3 การขาดงาน

  2.4 อัตราการออกกลางคัน

  2.5 คุณภาพโดยทั่วไป

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

ในการท�างาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิด

ของ Likert อ้างถึงใน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554)

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถาม 

เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

ตามแนวคิดของ Likert อ้างถึงใน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554)

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้น

ตอนดังนี้

 1. ก�าหนดจุดมุ่งหมายและกรอบการวิจัยในการ

สร้างแบบสอบถาม 

 2. ศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยั ทีเ่กีย่วข้อง 

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 3. เขียนนิยามปฏิบัติการให้ครอบคลุมเน้ือหาใน

แต่ละลักษณะที่ต้องการวัด และสร้างข้อค�าถามตามที่ได้

นิยามไว้

 4. น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ 

คัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 

0.50 ขึ้นไป และท�าการปรับปรุงเนื้อหา 

 5. น�าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ ไปทดสอบ 

ครั้งที่ 2 (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คนเพื่อ

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( EMBED Equation.3 - Coefficient) 

ของ (Cronbach 1990) อ้างถึงใน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2554)  

ได้ค่าเท่ากับ 0.93

 6. น�าแบบสอบถามที่ได้มาจัดพิมพ์ เพื่อน�าไปใช้

ในการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1  

ซ่ึงเป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-

tion)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2  

และตอนที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามระดับภาวะผู้น�าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา และระดับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  

( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งรายด้านและภาพรวม 

โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์การแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ยเป็น  

5 ระดับ ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 หมายถึง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50–3.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในปานกลางค่าเฉลี่ยระหว่าง 

1.50–2.49 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนของผู้บริหาร

สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ

สถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพนัธ์ของ Pearson’s Product –Moment Correla-

tion Coefficient โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ (r) ค่า r จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้าหากค่า r 

เข้าใกล้ -1 และ +1 แสดงความสัมพันธ์ในระดับสูง และถ้า

ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงความสมัพนัธ์ในระดบัต�า่ ก�าหนดเกณฑ์

การแปลความหมาย 5 ระดบั ดงันี ้(พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2540)

 ค่า (r) มีค่า 0.81 ขึ้นไป หมายความว่า มีความ

สัมพันธ์ในระดับสูงมาก

 ค่า (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-0.80 หมายความว่า 

มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง

 ค่า (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.60 หมายความว่า 

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

 ค่า (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21-0.41 หมายความว่า 

มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต�่า

 ค่า (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 หมายความว่า  

มีความสัมพันธ์ในระดับต�่า

 ค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันทางบวก

 ค่า r มีค่าเป็นบวก (-) หมายถึง ตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กันทางลบ

สรุปผลการวิจัย

 1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 4.56) เมื่อจ�าแนกตามรายด้าน 

เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นปัญญา  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง 

มีอุดมการณ์ และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(  = 4.28,    = 4.11,  = 3.99  และ   = 3.88  

ตามล�าดับ)

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

(  = 3.83) เมื่อจ�าแนกตามรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย 

ได้แก่ ด้านอัตราการออกกลางคัน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านคุณภาพโดยทั่วไป  

และด้านการขาดงาน (  = 3.92,  = 3.86,  = 3.84,           

  = 3.80 และ    = 3.73 ตามล�าดับ)

 3. ความสัมพันธ ์ ระหว ่ า งภาวะผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล          

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน  

ในระดับสูงมาก (r = .825) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 11 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกตามรายด้าน 

เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นใช้ปัญญา  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภารกิจหน้าที่หลักของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ซึ่งเป็นผู้น�าที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งได้น�าท้ัง

ศาสตร์และศิลป์ผ่านการจัดการที่เป็นกระบวนการใน          

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูให้มีศักยภาพมาก

ขึน้ โดยการก�าหนดแบบแผนจากความร่วมมอื จากนกัเรยีน 

ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดการ

ศกึษา เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัการศกึษาจากสถานศกึษาอย่างมี

คุณภาพ บรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ น�าไปสู่
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การบริหารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กอบศักดิ์  มูลนัย (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัประสทิธภิาพ

การสอนของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ใน

ระดับมาก ทั้งโดยรวม และรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สมเกียรติ บาลลา (2554) ศึกษาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี ส่งผลต่อองค์การ

แห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา อ�าเภอเมอืงปทมุธาน ีสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อจ�าแนกตามรายด้าน เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย 

ได้แก่ ด้านอัตราการออกกลางคัน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน ด้านความพงึพอใจในงาน ด้านคณุภาพโดยทัว่ไป และ

ด้านการ  ขาดงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความสามารถของ

ผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนทีท่�างานร่วมกนั จงึท�าให้นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีเจตคติที่ดี มีความสามารถ 

ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม จนท�าให้เกิดความ 

พงึพอใจ และมคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน บรรลตุามเป้าหมายทีไ่ด้

ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ เกตุอุดม (2554) 

ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น�าของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัการ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คอื ผลในการปรบัเปลีย่นและ

พัฒนาโรงเรียน ผลในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ผลของ

การผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู และผลการ

พัฒนา ให้มีทัศนคติทางบวก ตามล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ไพรินทร์ สุขโข (2554) ศึกษาสมรรถนะของ 

ผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของสถานศกึษา ในกลุม่การ

ศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ในสงักดักลุม่การศกึษาท้องถิน่ที ่5 ทัง้ภาพรวมและรายด้าน

อยู ่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา  

วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมาก

 3. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในระดับ

สูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พรวิภา สุขศรีเมือง (2555) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช เขต 3 พบว่า โดยภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ 

(2554) ศึกษาภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ�าเภอโพธาราม 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบรุเีขต 

2 พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก หรือมีลักษณะที่คล้อย

ตามกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของขวญัใจ เกตอุดุม (2554) ศึกษาการศึกษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบั

ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดั การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุี 

พบว่า เป็นไปในทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะข้อมลู ทีไ่ด้ไป

การวางแผน ก�าหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 11 โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน�าผลที่ได้จาก

การวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องจากได้รับความ

กรุณา ดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.อรุณ  

จุติผล และ ดร.พรศักดิ์ จินา กรรมการ ที่ปรึกษา ให้ค�า

ปรกึษา แนะน�าแนวทางการท�าวจิยั ตลอดจนแนวทางแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ มาด้วยดี โดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณอย่างสูง
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