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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยเริ่มจากการกําหนด
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และลําดับขั้นตอนการนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้ 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n  แทน จํานวนกลุมตวัอยางในแตละตัวแปร 
  t  แทน คาสถิติการแจกแจงท ี
   p แทน  คาความนาจะเปนของความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 
 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 จากการศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางพรอมคําบรรยาย
ประกอบแบงออกเปน 4 ตอน  คือ  

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ 
  ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามตําแหนง เพศ และประสบการณในการทํางาน  
วิเคราะหโดยคา t-test 
 ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารและครู เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการสังเคราะหเนื้อหา 
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 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ 
 
ตาราง  1  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง เพศ และ

ประสบการณในการทํางาน 
 

 ขอมูลทั่วไป จํานวน  รอยละ  
ตําแหนง      
 ผูบริหาร 167  33.46  
 ครู 332  66.54  
 รวม 499        100  

เพศ      
 ชาย 223  44.69  
 หญิง 276  55.31  
 รวม 499       100  

ประสบการณในการทํางาน     
 นอยกวา 15 ป 84  16.83  
 ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 415  83.17  
 รวม 499        100  

 
 จากตาราง 1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร  จํานวน  167  คน  คิดเปนรอยละ 
33.46  ครู จํานวน  332  คน  คิดเปนรอยละ 66.54  เพศชาย  จํานวน 223 คน  คิดเปนรอยละ 44.69   
เพศหญิง  จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 55.31 ประสบการณในการทํางานนอยกวา 15 ป  จํานวน 
84 คน   คิดเปนรอยละ 16.83 ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป  จํานวน  415 คน   คิดเปนรอยละ  83.17  
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 ตอนที่ 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกดั สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ตาราง  2 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็และลําดับที่ของภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 โดยรวม ทั้ง 4 ดาน 
 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
1. ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 4.27 .44 มาก 2 
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.24 .42 มาก 3 
3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.17 .43 มาก 4 
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.31 .43 มาก 1 

รวม 4.35 .40 มาก  

 
 จากตาราง 2  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล คาเฉลี่ย 4.31 ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ คาเฉลี่ย 4.27 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
คาเฉลี่ย 4.24 และดานการกระตุนทางปญญา คาเฉลี่ย 4.17  
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ตาราง  3  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับที่ของภาวะผูนํา 
                การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   
                เขต 1 ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ    
 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ดานการมีอิทธพิลเชิงอุดมการณ 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนสามารถถายทอด 

ไปยังผูรวมงาน  4.14 .56 มาก 9 
2. ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

จนเปนทีย่อมรับของเพื่อนรวมงาน 4.28 .63 มาก 5 
3. ผูบริหาร มคีวามมุงมั่นอุทศิตน เปนทีน่ายกยอง

เคารพนับถือ   ศรัทธา  ไววางใจ 4.31 .68 มาก 4 
4. ผูบริหารมีศีลธรรม จริยธรรม จนไดรับ 

ความไววางใจจากผูรวมงาน 4.37 .60 มาก 2 
5. ผูบริหารคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 4.48 .57 มาก 1 
6. ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นถึงความแนวแน

ในอุดมการณ 4.26 .62 มาก 7 
7. ผูบริหารมีความสามารถความเฉลียวฉลาด  

เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 4.19 .60 มาก 8 
8. ผูบริหารใหความสําคัญกับคานิยมที่ด ี

ในการทํางานของผูรวมงาน 4.26 .55 มาก 6 
9. ผูบริหารมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.34 .60 มาก 3 

10. ผูบริหารมีความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึกให
ผูรวมงานเปนหนึ่งเดยีวกัน 4.14 .61 มาก 10 

 รวม 4.27 .44 มาก  
 

 จากตาราง 3  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ โดยรวม อยูในระดับมาก  
คาเฉล่ีย  4.27 เมื่อพิจารณาเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
3  ลําดับแรก ไดแก  ผูบริหารคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน คาเฉลี่ย 4.48  
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ผูบริหารมีศีลธรรม จริยธรรม จนไดรับความไววางใจจากผูรวมงาน คาเฉลี่ย 4.37  ผูบริหารมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง คาเฉลี่ย 4.34  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารมีความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึกให
ผูรวมงานเปนหนึ่งเดียวกัน คาเฉลี่ย 4.14 
 
 

ตาราง  4   คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็และลําดับที่ของภาวะผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
  1. ผูบริหารใหขวญัและกําลังใจ ผูรวมงาน 

ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 4.17 .59 มาก 7 
2. ผูบริหารอุทิศตนในการทํางาน เปนตวัอยางที่ดี

ใหแกผูรวมงาน 4.36 .61 มาก 3 
3. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงาน ทํางานรวมกนั 

เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.22 .65 มาก 6 
4. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแน

ที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่กําหนด 4.41 .56 มาก 2 
5. ผูบริหารแสดงออกถึงความ กระตือรือรน 

โดยการสรางเจตคติที่ดีในการทํางานดานบวก   4.30 .60 มาก 4 
6. ผูบริหารมีความมุงมั่นทีจ่ะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 4.46 .53 มาก 1 
7. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานสามารถจัดการกับ

ปญหาที่ตนเองเผชิญไดทางปญญา 4.12 .59 มาก 9 
8. ผูบริหารตั้งมาตรฐานในการทํางานไวสูง 

เพื่อกระตุนความสามารถของผูรวมงาน 4.15 .57 มาก 8 
9. ผูบริหารใหกําลังใจผูรวมงานสามารถทํางาน 

ที่มอบหมายใหสําเร็จ  4.26 .60 มาก 5 
10. ผูบริหารทําใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรค 

ในการทํางานของตนเอง 4.02 .66 มาก 10 
 รวม 4.24 .42 มาก  
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 จากตาราง 4 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวม อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 
4.24  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3  ลําดับแรก 
ไดแก  ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย คาเฉลี่ย 4.46  ผูบริหารแสดงใหเห็นถึง
ความตั้งใจ อยางแนวแนที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่กําหนด คาเฉลี่ย 4.41 และผูบริหารอุทิศตน
ในการทํางาน เปนตัวอยางที่ดีใหแกผูรวมงาน คาเฉลี่ย 4.36 ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารทําให
ผูรวมงานจัดการกับอุปสรรคในการทํางานของตนเอง คาเฉลี่ย 4.02 
 
ตาราง  5  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับที่ของภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1  ดานการกระตุนทางปญญา 

 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ดานการกระตุนทางปญญา 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
1. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนกัถึง

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 4.11 .64 มาก 8 
2. ผูบริหารเสนอความตองการที่จะแสวงหา 

หาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน  4.15 .62 มาก 4 
3. ผูบริหารมีความคิดในการแกปญหา 

อยางเปนระบบ  4.12 .63 มาก 7 
4. ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงาน ไดคิดแกไข 

ปญหาที่เกิดขึน้แลว ดวยวิธีการใหมๆ 4.14 .57 มาก 6 
5.  ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานระบุปญหา

ของหนวยงานโดยใชเหตุผลมากกวา 
คาดคิดเองวาเปนปญหา 4.15 .63 มาก 5 

6.  ผูบริหารใชวธีิการตั้งคําถาม  เพื่อนําไปสู
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของ

ผูรวมงาน 4.05 .58 มาก 10 
7. ผูบริหารใชวิธีการมองปญหาการเผชิญกับ

สถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหม  4.06 .66 มาก 9 
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ตาราง  5  (ตอ)  คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเหน็และลําดับที่ของภาวะผูนํา 
         การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา             
         ฉะเชิงเทรา เขต 1  ดานการกระตุนทางปญญา 

 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ดานการกระตุนทางปญญา 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
8. ผูบริหารสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยาง

ไดโดยความรวมมือ รวมใจในการแกปญหา
ของผูรวมงาน 4.21 .51 มาก 3 

9. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม

ในการตัดสนิใจแกปญหา 4.39 .57 มาก 1 
10. ผูบริหารสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ  

ในการพจิารณาปญหา  4.34 .61 มาก 2 
 รวม 4.17 .43 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 
4.17  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา  คาเฉลี่ย  4.39  ผูบริหาร
สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ ในการพิจารณาปญหา  คาเฉลี่ย  4.34  และผูบริหารสามารถเอาชนะ
อุปสรรคทุกอยางไดโดยความรวมมือ  รวมใจในการแกปญหาของผูรวมงาน  คาเฉลี่ย  4.21  ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  ผูบริหารใชวิธีการตั้งคําถาม เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน  คาเฉลี่ย  4.05 
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ตาราง  6  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและลําดับที่ของภาวะผูนํา 
                การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา         
                เขต 1 ดานการคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

 n  =  499  คน ระดับ ลําดับ 
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

X  S.D. ความคิดเหน็ ที่ 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนวิธีการทํางานกับ

ผูรวมงานเปนรายบุคคล 4.09 .61 มาก 10 
2. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงาน มีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น 4.40 .58 มาก 4 
3. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงาน 

มีโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ 4.43 .61 มาก 1 
4. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานที่มี

ความสามารถพิเศษใหเจริญกาวหนา 
ในหนาที่การงาน 4.41 .58 มาก 2 

5. ผูบริหารใหความสนใจผูรวมงาน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 4.27 .60 มาก 8 

6. ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของผูรวมงาน 
แตละคน  ดวยความสนใจ และตั้งใจจริง 4.35 .57 มาก 5 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใช

ความสามารถพิเศษอยางเต็มที่  4.41 .60 มาก 3 
8. ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถของแตละบุคคล 4.34 .57 มาก 6 
9. ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปน 

การสวนตวัใสใจตอความกังวลของผูรวมงาน 4.13 .58 มาก 9 
10. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัตหินาที่ตอผูรวมงาน

ทุกคน ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกนั  
ดวยความจริงใจ และยุติธรรม 4.34 .61 มาก 7 

 รวม 4.31 .43 มาก  
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 จากตาราง 6 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.31  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานมีโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ คาเฉลี่ย 4.43 ผูบริหาร

สงเสริมสนับสนุนผูรวมงานที่มีความสามารถพิเศษใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงานคาเฉลี่ย 4.41 
และ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่ คาเฉลี่ย 4.41 ขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารใหการสนับสนุนวิธีการทํางานกับผูรวมงานเปนรายบุคคล คาเฉลี่ย 
4.09 
 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง เพศ และประสบการณในการทํางาน  
วิเคราะหโดยคา t-test 
 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกดั    
                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน 
 

ตําแหนง   
ผูบริหาร 

(n  = 167) 
ครู 

(n   = 332) 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานการมีอิทธพิลเชิงอุดมการณ 4.29 .41 4.27 .45 .53 .59 
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.30 .45 4.21 .41 2.18* .03 
3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.19 .46 4.15 .41 .88 .37 
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.39 .43 4.27 .42 2.82* .00 

 เฉลี่ยรวม 4.42 .39 4.33 .40 1.77 .07 

* p≤ .05 
 

 จากตาราง 7  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง โดยรวม พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ และดานการกระตุนทางปญญาไมแตกตางกัน 
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สวนดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  โดยผูบริหารมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาครู 
 
ตาราง  8 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายดาน   
 

เพศ  
ชาย 

(n = 223 ) 
หญิง 

(n = 276 ) 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานการมีอิทธพิลเชิงอุดมการณ 4.19 .45 4.34 .41 -3.66* .00 
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.21 .43 4.26 .42 -1.30 .19 
3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.14 .44 4.19 .42 -1.24 .21 
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 
4.30 .46 4.32 .41 -.51 .60 

 เฉลี่ยรวม 4.32 .40 4.38 .39 -1.77 .07 

* p≤  .05 
 

 จากตาราง 8  พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดาน 
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครู
เพศหญิงมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาเพศชาย 
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ตาราง 9   ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามประสบการณ ในการทํางาน 
 โดยรวมและรายดาน 
 

ประสบการณในการทํางาน  
นอยกวา15 ป 

(n = 84 ) 
ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป 

(n =  415 ) 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 4.20 .52 4.29 .42 -1.64 .10 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 4.26 .53 4.24 .40 .48 .62 
3. การกระตุนทางปญญา 4.16 .54 4.17 .41 -.16 .87 
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.25 .51 4.33 .41 -1.49 .13 
 เฉลี่ยรวม 4.32 .50 4.36 .37 -.77 .43 

 
 จากตาราง 9  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวม และรายดาน 
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยผูบริหารและครูที่มีประสบการณในการทํางาน
ตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สูงกวาผูที่มีประสบการณนอยกวา 15  ป 
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 ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริหารและครู เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการสังเคราะหเนื้อหา 
พบวา 
 1. ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนางานใหมีคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ลักษณะท่ีพึงประสงค ทําใหงานเจริญกาวหนา มีอุดมการณแนวแน ตลอดจนมีเหตุผล ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรเปนผูที่มีวิสัยทัศน มองการณไกล และ
มีความมุงมั่นในการทํางานสูง ไมใชอิทธิพลดานความคิดแตเปนเรื่องเสนอแนวคิด เพื่อการตัดสินใจ 
ผูบริหารตองตั้งใจแนวแน  ใชความรูคูคุณธรรม อุดมการณไมมีอิทธิพลใดๆ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ 
ทําใหจริง  งานก็จะสําเร็จ เปนเครื่องมือในการผลักดันใหคนทาํงานไปตามที่หนวยงานปรารถนา 
เกิดความสมัครใจในการทํางาน การแสวงหาแนวทาง วิธีการ  นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหาร
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารงาน ส่ิงแรกตองคํานึงถึงประชาธิปไตยเปนหลักตอจากนั้น
ดูจากสถานการณที่เกิดขึ้น กลานํา  กลาเปลี่ยน  และรับผิดชอบ ผูบริหารมีความมุงมั่น และประพฤติ
ปฏิบัติงานสมกับเปนผูนํา มีภาวะผูนําสูง เปนผูที่มีความรูความสามารถ และสามารถถายทอดใหเห็น
เปนรูปธรรมในองคกร เปนแบบอยางที่ดีใหแกเพื่อนรวมงาน มุงอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน มีความรูและความเขาใจงานที่รับผิดชอบ บริหารทรัพยากรทางการศึกษาทั้งคน
และงบประมาณอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  มีกลยุทธในการบริหารงาน คําวาอิทธิพล 
เชิงอุดมการณ หมายรวมปณิธาน ความมุงมั่นที่จะทํางานใหลุลวง เปนฐานของความรวมมือ  
ความสําเร็จอยางเปนทางการดําเนินงานมุงสูเปาหมายอยางครบถวน ตองเปนผูที่มีความเชื่อมั่นและ
เปนที่ศรัทธาของลูกนอง เนนความซื่อสัตย  เที่ยงตรง เปนธรรม ของผูที่มีอาชีพอันทรงเกียรติ
อยูเสมอ ตั้งใจทํางานเพื่อการศึกษาอยางแทจริง การมีอุดมการณเปนส่ิงที่ดีแตตองเหมาะกับยุคสมัย 
เหตุการณในปจจุบัน ซ่ึงสามารถนําประโยชนสูงสุดมาสูการบริหารจัดการได ดูแลบุคลากรในโรงเรียน 
ใหไดมีสิทธิที่ควรมีควรได เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน เห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน มีความเสียสละ มุงพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน  เปนแนวทางและเปนแรงจูงใจ
ใหครูไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนดวย เมื่อผูรวมงานมีปญหาในการทํางาน  
มีขอสงสัยในวิธีการ  ก็สามารถใหคําปรึกษา  แนะนํา ทั้งเปนกลุมและรายบุคคลได ผูบริหารตองมี
ศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมใหมากที่สุด  
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 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
  การสรางแรงบันดาลพลังใจเปนพลังเสริมในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดแบบยั่งยืน  
ผูบริหารจําเปนตองสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับเพื่อนรวมงานและทองถ่ิน ใหมองปญหา
เปนสิ่งที่ทาทาย ใหมองคุณภาพงานที่มีความพึงพอใจของนักเรียนและเปนที่ประทับใจของผูปกครอง 
ใหกําลังใจบุคลากรดี การทํางานตองสรางแรงบันดาลใจ การทําเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน มีภาวะผูนํา โดยเฉพาะในเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหผูรวมงาน
เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย มีการศึกษาความรู  ความสามารถของ
ผูรวมงาน เรียกวารูจักคน เพื่อความเหมาะสมของงาน แรงบันดาลใจของผูปฏิบัติงานขึ้นอยูกับ
ความมีมนุษยสัมพันธแบบไมเปนทางการของผูปฏิบัติงาน การที่ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
เชิงบวก มีความจริงใจ ตอกัน ผูบริหารบํารุงขวัญผูรวมงาน  ทําตนเปนแบบอยางที่ดี เสริมแรงผูรวมงาน 
เดินใหไกล  มองใหไกล แลวไปใหถึงที่หมาย เปนแรงที่กระตุนหรือแรงผลักดันที่ทําใหบุคคลและ
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ใชความเปนกัลยาณมิตร กับเพื่อนรวมงาน 
มุงมั่นตอการพัฒนาตนเอง เพื่อเผยแพรตอสวนรวม สรางพลังสามัคคี ทุมเท เสียสละ ใหขวัญและ
กําลังใจแกผูรวมงานสงเสริมใหผูรวมงาน ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหกับหนวยงาน ปลูกสราง
เยาวชนของชาติ กระตุนใหผูรวมงานทํางาน อยางมีประสิทธิภาพในการประพฤติปฏิบัติงานไดดี
มีผลงานเปนที่นายกยอง และชวยเชิดหนาชูตาใหกับโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ยอมไดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนพิเศษ ผูบริหารมีภาวะผูนํา เพียบพรอมดวยภูมิรู 
ภูมิธรรม อุทิศปฏิบัติตนเปนแมแบบที่ดีของผูรวมงาน มีภาวะผูนําตอการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
มีสวนชวยสรางแรงบันดาลใจเปนอยางสูง มีการประชุมพูดคุย นิเทศแบบคลินิก ยกตัวอยาง 
ใหคําปรึกษา ในทุกงานและทุกกิจกรรม จุดประกายความคิดใหแกครูอยางตอเนื่อง เปนผูที่มี
ความกระตือรือรนในการบริหารงานและใหแรงเสริมดวยคําพูดในดานบวก แนะนําใหเห็นประโยชน
ของงาน  เพื่อความมั่นคงของอาชีพ และชีวิตครอบครัว ตั้งมั่นไมหวังสิ่งตอบแทน แลวจะมีความสุข 
รักความกาวหนา สงเสริมและใหการสนับสนุนเพื่อนรวมงานใหมโีอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
ผูบริหารมีแรงกระตุนใหเพื่อนรวมงานรวมกันทํางานในการสรางแรงบันดาลใจ  ควรเปนไปอยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอทั้งในดานการพัฒนาอาชีพ ศักยภาพของครู และความสําเร็จของงาน  ดวยความจริงใจ
เปนสําคัญ สนับสนุนการทํางานเปนทีม  มีความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการศึกษาเปนอยางมาก 
ทําใหผูรวมงานมีความกระตือรือรนในการทํางานตามไปดวย มองเห็นความสามารถเฉพาะตัว  และ
ในการสนับสนุนเต็มที่   
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 3. ดานการกระตุนทางปญญา 
  พยายามคิดหาแนวทางใหมในการพัฒนาตนเอง การกระตุนทางปญญามีสวนทําให
งานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารที่มีแรงเสริมเพื่อนรวมงานจะมีกําลังใจ
ทํางาน และทุมเทใหกับงานอยางจริงจังและจริงใจปญหา คือส่ิงที่พัฒนาสมอง  ความสามัคคีคอืพลัง   
ยอมรับฟงความอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ทําใหปญหาคลี่คลายไดผูบริหารตองมีความสามารถ
ในการกระตุนใหผูรวมงานใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค นํากระบวนการ PDCA กระตุนทางปญญา 
เพื่อแกไขสิ่งที่บกพรอง และใชกระบวนการบริหารงาน แบบ RBM  และ KM (องคกรแหงการเรียนรู)
ความสุขในการปฏิบัติงาน มีผลตอการพัฒนาทางปญญา  ขวัญและกําลังใจของคนทํางานสําคัญมากกวา 
เศรษฐทรัพย ผูบริหารใฝหาความรูใหมมาเสมอ สงเสริมใหครูตระหนักในภาระหนาที่ ใหโอกาส
ผูรวมงานเสมอ สติมาปญญาเกิด จะทําอะไรก็ตั้งใจทํา แลวใหมีสติ งานก็จะสําเร็จดวยดีเปนแรงผลักดัน
ที่อยูในจิตใจ รวมทั้งความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ ใชวิธีการรวมคิด รวมทํา รวมภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ของงานพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอสงเสริมการทํางานเปนทีม  รักสามัคคี  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลา  พรอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเสริมแรงใหครูเปนผูใฝหาความรูใหมมาใชพัฒนาการทํางาน 
ผูบริหารเล็งเห็นถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น และคนหาวิธีการแกปญหา เชน  การพัฒนาองคการดานทักษะ 
ความรูตาง ๆ โดยอบรมตามที่รัฐกําหนด เขารับการอบรมเพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกร 
ผูบริหารจะใชแรงเสริมเพื่อการกระตุนใหอยากคิดอยากทําแสวงหานอมนําผูรวมงานใหเขามามี

สวนรวมในการอบรมสัมมนา ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน สงเสริมการใชกระบวนการคิดแกครู 
สนับสนุนใหเกิดปญญาดานวิชาการ และกิจกรรมโครงการตาง ๆ  พาไปศึกษาดูงาน เปนวิทยากร 
บรรยาย  ใหเอกสารเพื่อการศึกษาคนควาตลอดเวลา  มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานระหวาง
การประชุมประจําเดือนทุกครั้งผูบริหารจะตองเปนผูแกปญหาอยางมีระบบ และรวมมือในการแกปญหา
กับเพื่อนรวมงานสนับสนุนชวยเหลือขอมูล แหลงความรู และเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อผลอันจะเกิดกับผูใตบังคับบัญชาศึกษาคนควาหาความรูอยูเสมอ ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมงาน  และนําไปใชเปนเหตุผลในการตัดสินใจไดดีผูบริหารมีการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น 
ใหครูไดศึกษาประสบการณใหม ๆ กระตุนความคิดสรางเสริมปญญา เพื่อนํามาพัฒนาวิชาชีพตอไป
สนับสนุนใหมีการพัฒนาอยูเสมอ ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
ใชเหตุผลในการแกปญหา โดยไมใชอารมณในการแกปญหา  ผูบริหารเปนผูมีจิตใจเยือกเย็น 
มีความอดทนสูง  และเปดโอกาสผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา
สงเสริมใหมีการพัฒนาทางปญญา 
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 4. ดานการคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
  การมอบหมายงานตามความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล บุคคลแตละคน
มีความสามารถ และบริบทในการทํางานไมเทากัน การคํานึงถึงความเปนปจเจกบคุคล จงึมคีวามสาํคญัมาก
ในการบริหารงาน  การมอบหมายงาน และการประเมินงาน ถาผูบริหารคํานึงถึงสวนนี้ ผูใตบังคับบญัชา 
ทํางานดวยความสบายใจ และเต็มใจในการทํางาน ใหความเสมอภาค และรวมงานกับทุกคนอยางเปดเผย 
จริงใจ ยุติธรรม ปราศจากอคติตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมยกยองบุคลากรเสมอความสามารถ
เฉพาะบุคคล ผูบริหารตองรูจักตัวคนของแตละบุคคล เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ทําใหการบริหาร
จัดการสําเร็จดวยดี บุคลากรมีความรู ความสามารถ และความคิดแตกตางกัน ทําอยางไรผูบริหาร
จะใชศิลปะทางการบริหารมาใชใหเกิดความสุข ขวัญ และกําลังใจและความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารนั่งอยูในหัวใจของครู สงเสริมคนดี  ทุกคนเกิดมาอาการครบ  32  ประการ  สมบูรณทุกอยาง
ถือวาเทียบเทากัน แตจะใชไปในทางใด ทางถูกหรือทางผิด จะขยันหรือข้ีเกียจ เทานั้นเองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่จะหนุนใหคนเกิดพลังงาน ในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความพึงพอในการทํางานยอมรับ
ใหโอกาส ยกยอง เผยแพรผลงานวางตนเสมอตนเสมอปลายทันสมัย ใหมเสมอ กาวอยางมั่นคง 
ยั่งยืน ถูกตอง ถูกเวลา  ถูกคน ผูบริหารเขาใจในความเปนมนุษยของแตละคน วางคนถูกกับงานให
กําลังใจ  ยุติธรรม โปรงใส ใจกวางปฏิบัติดวยความเสมอภาค เห็นความสําคัญของทุกคนเขาถึงใจ
ของผูใตบังคับบัญชาใชระบบประชาธิปไตยในการปกครองขององคกร กระจายอํานาจในการบริหารงาน 
ใหความเปนสวนตัว ไมกาวลวงงานที่มอบหมาย  เพื่อใหการดูแล  เสนอแนะ แกไข ติชม เปนคุณสมบัติ
ที่ดีสรางงานใหครู จนบรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารชวยสงเสริมใหเพื่อนรวมงานมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหสูงขึ้นใหความเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน และนํามาประสานประโยชน
ตามความเหมาะสม และเปนธรรม การอยูรวมกันในสังคม อยางมีความสุข มีการปรับแนวคิด 
แนวปฏิบัติใหเหมาะสมสอดคลองในแตละบุคคล โดยเทาเทียมกันดวยความจริงใจ งานเจริญกาวหนา
อยางดีไมสามารถมอบหมายงานใหบุคลากรตามความเหมาะสมไดทุกเรื่อง เพราะคิดวาบุคลากร
ทุกคนควรมีการพัฒนาตนเองไดถามีความตั้งใจจริงและมีความขยันอดทน ใครทําไดทําไมไดหรือ
มีปญหา ผูบริหารมีความใสใจคลายความกังวลนั้นๆ เปนเรื่องๆ ไป บางทีก็สอบถาม เสาะแสวงหา 
ตัวอยาง คําแนะนํา จากผูอ่ืน มาใหศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการเริ่มตน และพัฒนางานไดผูบริหาร
ตองปฏิบัติงานใหยุติธรรมกับเพื่อนรวมงานดวยความจริงใจ ใหสมกับเปนผูบริหาร รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
 
 


