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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห าร
โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ นนทบุ รี 2) ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ นนทบุ รี และ 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งสุ่มอย่างง่ายจานวนรวมทั้งสิ้น
132 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 110 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 83.33 การ
วิเคราะห์ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับ มาก และ 3) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บประสิ ทธิผ ลของโรงเรียนเทพศิ ริ น ทร์
นนทบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง; ประสิทธิผล; ความสัมพันธ์
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Abstract
Objectives of this research were to study: 1 . Transformational Leadership
of Debsirin Nonthaburi School. 2. Effectiveness of Debsirin Nonthaburi school, and
3) Relationship between Transformational Leadership and Effectiveness of Debsirin
Nonthaburi School. The samples used in this study were 1 3 2 teachers selected
by simple random sampling. The instrument was a questionnaire which returned
1 1 0 copies or 8 3 . 3 3 percentages. Data were analyzed by percentage, mean,
standard deviation, and Pearson’s.correlation coefficient
The results of research were as follow: 1 . Transformational leadership of
Debsirin Nonthaburi School under the Office of Secondary Educational Service
Area 3 was at high level. 2 . Effectiveness of Debsirin Nonthaburi School was at
high level, and 3. Relationship between Transformational Leadership and
Effectiveness of Debsirin Nonthaburi School was related positively at high level
with the statistically significant level at .01.
Keywords: Transformational leadership; Organization Effectiveness; Relationship

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้านโอกาสไปจนถึงภัยคุกคามซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุม ดังนั้น ทุกคน จึงจาเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมกั บความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของ
เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นหัวข้อและประเด็นที่
ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั้งในภาคธุรกิจ และภาคราชการในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ดังนั้นการปรับตัวต่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นคุณสมบั ติที่สาคัญสาหรับทุกคน และทุก
องค์การ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้บริหารในโลกปัจจุบันที่ต้องเป็นผู้
กาหนดนโยบาย เป็นผู้ริเริ่ม วางแผน สร้างการขับเคลื่อน กากับ ดูแล ตรวจสอบ ไปจนถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์การ ทุกพฤติกรรมของผู้บริหารล้วนมีอิทธิพลและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพยายามปฏิบัติตามผู้บริหารจึงต้องปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จึง
นาไปสู่การพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น (นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชั ย,
2550)
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ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เป็นกระบวนการ หรือพฤติกรรมที่ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้าง
แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ4) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Bass &
Avolio, 1994 : 245) หากผู้บริหารโรงเรียนมีกระบวนการ และพฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลให้
เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกต่อบุคลากรในโรงเรียนไปจนก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีความสาคัญต่อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารโรงเรียนล้วน
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องคานึงถึงคือ 1)
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และ4)
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด (Hoy and
Miskel, 1991)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เป็ น โรงเรี ย นขนาดใหญ่พิ เ ศษ ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้น พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ยน ทั้ ง
ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับรางวัลพระราชทานในด้าน
ต่างๆ หลายรางวัล อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีในอันดับต้นๆ ของจังหวัด
นนทบุรี จนเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน และผู้ปกครอง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นบุคคลสาคัญ
ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ที่เ กิ ด ขึ้น ในโลกยุ คปั จจุ บัน จึงเป็นความท้ าทายส าหรั บผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถานการณ์ของโลก ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่โรงเรียนสูงสุด
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 เพื่ อ เป็ น การขยายการศึ ก ษาค้ น คว้ า ในเรื่ อ งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและเป็ น แนวทาง ที่ ผู้ บ ริ ห ารสามารถน าผล
การศึกษาไปปรับใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน เพื่อ พัฒนา
โรงเรียนไปสู่มาตรฐาน เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารโรงเรียน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
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3. เพื่อศึกษาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่างภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกับ ประสิ ทธิผ ลของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 200 คน กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกนได้จานวนตัวอย่าง 132 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 3
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 1)สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-list) 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติมากที่สุด มีการปฏิบัติมาก มีการปฏิบัติปานกลาง มีการ
ปฏิบัติน้อย และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดหรือไม่ปฏิบัติเลย 3) ประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติมากที่สุด มีการปฏิบัติมาก มี
การปฏิบัติปานกลาง มีการปฏิบัติน้อย และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดหรือไม่ปฏิบัติเลย
การสร้ า งเครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง และน าข้อมูล ที่ได้จ ากการศึก ษามาสั งเคราะห์ เป็ นแบบสอบถาม 2) นา
แบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ เพื่ อ ตรวจสอบแก้ ไ ข 3) น า
แบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน 4) แก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้ เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีกครั้ง จึงนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน 5) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งหา
ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยหาค่า สั มประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ
ครอนบาค 6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ติดต่อขอ
หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 132 คน และ ได้รับแบบสอบถามกลับมาจานวนทั้งสิ้น 110 คน 3) นาผลที่
ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามจุดประสงค์และข้อกาหนด
ของการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคานวณหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
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2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียน
เทพศิริ น ทร์ นนทบุ รี สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การมัธ ยมศึก ษา เขต 3โดยใช้ส ถิติวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (𝑋̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปการแปลผลค่าเฉลี่ย
ตามหลักเกณฑ์ของช่วงคะแนน (class interval) ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้
ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และน้อยที่สุด 3) วิเคราะห์แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
เขต 3 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ ( 𝑋̄) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อทราบว่าในแต่ละปัจจัยมีระดับ ปฏิบัติอยู่ในระดับใด แล้วนาผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมายรายข้อรายด้าน และ ความหมาย ในภาพรวม การแปรผล
ค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้ ระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด 4)หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้น ทางปั ญญาการคานึ ง ถึง ความเป็น ปัจเจกบุคคล กับตัว แปรประสิ ทธิผ ลของ
โรงเรียน ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient) เมื่อได้ค่าแล้ว นาไปเปรียบเที ยบ
กับเกณฑ์ ชูศรี วงศ์รัตนะ( 2553) แปลความหมาย ดังนี้ มีความสัมพันธ์กันสูง มีความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง มีความสัมพันธ์กันต่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
.

ผลการวิจัย
.
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์สถานภาพของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็ น เพศหญิ ง จานวน 81 คน (ร้อยละ 73.60) มีวุฒิ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 73 คน (ร้อยละ 63.40) มีตาแหน่งเป็นครู จานวน 36
คน (ร้อยละ 32.70) ตาแหน่งเป็นครูชานาญการ จานวน 31 คน (ร้อยละ28.20) ตาแหน่งครู
ชานาญการพิเศษ จานวน 25 คน (ร้อยละ 22.70) และมีประสบการณ์ในการทางานไม่เกิน 5 ปี
จานวน 33 คน (ร้อยละ 30)
2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เทพศิริ น ทร์ นนทบุ รี พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ของผู้ บริห าร โรงเรียนเทพศิรินทร์
นนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 3 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก (𝑋̄ = 4.16, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีอิทธิพลอย่าง มี
อุดมการณ์ มีการปฏิบัติอยู่ในอันดับสูงสุด ( 𝑋̄ = 4.21, S.D. = 0.60) รองลงมา คือการคานึงถึง

276

ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 Vol. 10 No. 4 October - December 2021

ความเป็นปัจเจกบุคคล (𝑋̄ = 4.20, S.D. = 0.63) ส่วนการกระตุ้นทางปัญญามีการปฏิบัติอยู่ใน
อันดับ ต่าสุด (𝑋̄ = 4.11, S.D. = 0.74) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รายการ
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (X2)
3. การกระตุ้นทางปัญญา (X3)
4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)
รวม

𝑋̄
4.21
4.13
4.11
4.20
4.16

S.D.
0.60
0.72
0.74
0.63
0.63

ระดับการปฏิบัติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
3
4
2
-

3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พบว่า
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑋̄= 4.33, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
สูงสุด (𝑋̄ = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาภาย ในโรงเรียน
และความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ( 𝑋̄ = 4.35, S.D. = 0.54) ส่วน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาโรงเรียน อยู่ในอันดับต่าสุด ( 𝑋̄ = 4.30, S.D. =
0.54) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี
รายการ

𝑿̄

S.D.

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง (Y1)
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน ให้มีทัศนคติทางบวก
(Y2)
3. ความสามารถในการปรับเปลีย่ น และพัฒนาโรงเรียน (Y3)

4.40

0.50

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก

4.35

0.54

มาก

2

4.30

0.54

มาก

4

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภาย ในโรงเรียน (Y4)

4.30

0.53

มาก

3

4.33

0.49

มาก

-

รวม

อันดับ
1

4. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของโรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ล ของโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ นนทบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกันอยู่ในระดับมากอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ ประสิทธิผลของโรงเรียน
**มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ.01
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
Xtot

Y1
.517**
.428**
.561**
.538**
.551**

Y2
.515**
.491**
.493**
.555**
.547**

Y3
.636**
.647**
.725**
.735**
.740**

Y4
.654**
.673**
.704**
.697**
0.733**

Ytot
.649**
.634**
.704**
.716**
.727**

อภิปรายผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าครูในโรงเรียนเทพศิ
รินทร์ นนทบุรี มีครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่มานานจนอยู่ในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อโรงเรียนเป็น
จานวนมากจึงความผูกพันธ์ต่อโรงเรียนและเข้าใจในบริบทของโรงเรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้มี
ความน่าเชื่อถือในการตอบแบบสอบถามอย่างยิ่ง
2. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ นนทบุรี ในภาพรวมพบว่า มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก
(𝑋̄ = 4.16, S.D. = 0.63) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี ทุกด้านมีความสาคัญต่อการบริหาร โรงเรียนเป็นอย่างยิ่งเพื่ อที่จะให้การ
บริหารโรงเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชญานุช สุดชาตี
(2553) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ การบริหารจัดการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบ การใช้หลักสูตร จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสู ตร จังหวัดขอนแก่นมีภ าวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาฏ
โพธิจิญญาโน (2554) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการ
ความรู้ของครูในเครือข่าย โรงเรียนที่ 22 สานักงาน เขต บางกะปิกรุงเทพมหานครพบว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนใน เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สานักงานเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน
3. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในภาพรวม
พบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (𝑋̄= 4.33, S.D.= 0.49) อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารโรงเรียน
นาแนวทางการบริ หารแบบบูร ณการมาดาเนินการในโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ ไ ด้
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มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและสามารถกาหนดทิศทางของการศึกษาภายในโรงเรียน ได้อย่างชัดเจน
ด้วยการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจบริบทที่แตกต่างของโรงเรียนแต่
ละแห่ง ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนด้วยการบริหารงานตามวิธีการ ที่
เหมาะสมเพื่อเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประสิทธิผลองค์การ
หมายถึง สมรรถนะองค์การที่จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพและเติบโตไม่ว่าองค์การนั้นจะมี
หน้าที่ใด ที่ต้องทาให้ลุล่วง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรา ไชยดา (2559) ที่ได้ทาการวิจัย
เรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า
ประสิทธิผลของ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อยู่ในระดับ
มากและสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ปั ญ ญาวุ ฒิ ธนาวุ ฒิ (2559) ที่ ไ ด้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริห ารโรงเรี ยนกั บประสิ ทธิผ ลของ
โรงเรียนของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ สาเภาแก้ว (2560) ที่ได้ทา
การวิจัยเรื่องปัจ จัยการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
4. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ใน
ระดั บ สู ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 (r = .727**) แสดงว่ า โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์
นนทบุรี มีผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทางาน อย่างทุ่มเท และ
มุ่งมั่น ทางานร่วมกันเป็นทีม เสียสละเพื่อโรงเรียน อุทิศตัวเพื่อความผูกพันต่อเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ช่วยทาให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีค่า และสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลง
วิธีการทางานทั้งในด้านการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทันสมัยมีการพัฒนา
อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมและบริการห้องเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนมี
การวางแผน หรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผล ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา นาคมุสิกและคณะ (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สุ ร าษฏ์ ธ านี เขต 3 พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กับประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพั นธ์กันทางบวกที่ระดับสู ง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย (2554) ที่ได้
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการสอน
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต1 ในระดับสูงอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจชลา วลีฤทธิ์ (2553) ที่ได้ศึกษา เรื่องความสัมพันธ์
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ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1-3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันทางบวกที่ ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ มะโนวัฒนา (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิ ทธิผลด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี พบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผล ด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
อย่างมีนัยสาคัญสถิติระดับ .01

องค์ความรู้จากการวิจัย
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1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้าน
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) ด้านการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ 4) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ในแต่ละด้านที่ผู้บริห ารโรงเรี ยนมีการปฏิบัติมากในสองล าดับแรก คือ ในด้านการมี
อิทธิพลอย่ างมีอุดมการณ์ พบว่าผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็น
แบบอย่างที่ดีกับครู และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ชัดเจน ในด้านการคานึงถึงความ
เป็ น ปั จ เจกบุ ค คล พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ค วามก้ า วหน้ า ในการ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในด้านการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสร้าง
แรงจู งใจให้ ครู ป ฏิบั ติงานโดยเห็ น แก่ป ระโยชน์ส่ว นรวม และผู้ บริห ารโรงเรียนกระตุ้นให้ครู
ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของงาน ส่วนในด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าผู้บริหาร
กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนสร้างความมั่นใจในการ
แก้ไขปัญหาให้กับครู
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลาดับดังนี้ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 3) ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพั ฒนาโรงเรียน ในแต่ละ
ด้านโรงเรียนมีการปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในสองลาดับแรก คือ ในด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พบว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว หรืออบรมเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของโรงเรียนมี
ความสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อได้ในทุกปี ในด้านด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก พบว่า โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการร่วมมือกันของฝ่าย
ต่างๆ ในโรงเรียน และโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธงที่สอดแทรกการสร้างเสริมระเบี ยบ
วินัย ในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครู
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน และโรงเรียนมี
ปรับปรุงหรือ เปลี่ยนแปลงครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานเพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพ
โรงเรียน ส่วนในด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน พบว่า นักเรียนใน
ความปกครองสามารถเลื่อนระดับชั้นเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใน
สถานที่ ย ากต่ อ การตั ด สิ น ใจ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า ถ้า
หากผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากก็จะทาให้ประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงควรให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งที่มีการปฏิบัติในระดับมากในลาดับต้นๆ และลาดับท้ายๆเพื่อนาไป
พัฒนาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นา
ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรน าข้อมูล ที่ได้รั บ ไปปรับในการพัฒ นาภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารให้มีระดับที่สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง กระตุ้นให้ครู
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทาให้ครูต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ
ใหม่ๆ แสดงบทบาทหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ครูเห็นว่าปัญหา และอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท้า
ทาย สามารถเอาชนะด้วยการร่วมคิดร่วมทา สนับสนุนให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความ
รอบรู้ และมีความสามารถ ผู้บริหารโรงเรียนควรแจ้งข่าวสารข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาให้ครูได้ทราบอยู่เสมอ และผู้บริหารควรเป็นผู้นานวัตกรรมเทคโนโลยี สมัยใหม่มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
2. จากการศึก ษาระดับ ประสิ ทธิผ ลของโรงเรียน พบว่า ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและ เหมาะสมกับนักเรียน ยอมรับแนวคิดวิธีการ และ
เทคนิคการสอนใหม่ๆ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาส่ง เสริมนักเรียนให้รู้จักการ
ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองสูงขึ้น รักการเรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม จริยธรรม
3. จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในด้านการคานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลกับประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน มีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงสุด และรองลงพบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มี
ความสัมพันธ์กันกับประสิทธิผลของโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้า นการ กระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน อาจกล่าวได้ว่า หากผู้บริหารโรงเรียน มีทักษะภาวะผู้นาทางด้านการคานึงถึงความ
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เป็ น ปั จ เจกบุ ค คล และด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญาสู ง นั้ น ก็ จ ะท าให้ ค วามสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้บ ริหาร โรงเรียนควร คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ดูแลเอาใจใส่ เป็นรายบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในโรงเรียนให้สูงขึ้น เปิดโอกาส ให้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่
ท้าทายความสามารถ มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตามความสามารถ และความต้องการของ
แต่ละบุคคล และผู้บริการควรให้ความสาคัญ และประพฤติตน ให้เป็นผู้นาที่สามารถกระตุ้นทาง
ปัญญา สร้างบรรยากาศ และเปิดโอกาสให้ครูทาให้ครูและบุคลากรตระหนักถึง ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน ร่วมกันคิดและหาแนวทาง แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทาให้ครูและบุคลากร รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่ง ของ โรงเรียนจนเกิดเป็นความรักและผู กพันกับโรงเรียนเปรียบเสมื อน
โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของครู
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