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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
                  ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4   ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

    ตอนที่ 2  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 ตอนที่ 3  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตาม
ตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 4  เสนอขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหส่ือความหมายตรงกันในการพิจารณาและศึกษาคาสถิติตาง ๆ ที่นําเสนอ  ผูวิจัย
ไดกําหนดสัญลักษณและความหมายไวดังนี้ 
  n       แทน  จาํนวนกลุมตัวอยาง 
  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ι  แทน  แสดงการทดสอบคาสถิติที t-test 
  F แทน  แสดงการทดสอบคาสถิติ  F-test 
  p       แทน  คาความนาจะเปน 
 *        แทน  ระดับนยัสําคัญที่ระดับ .05 
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมลู 
   
 ตอนที่ 1  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลทั่วไป  จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร 127 28.86 
ตําแหนง      

ครู 313 71.14 
เปดสอนชวงชัน้ที่ 1-2 266 60.45 

ประเภทของสถานศึกษา 
เปดสอนชวงชัน้ที่ 3-4 174 39.55 

รวม 440 100 

 
   จากตาราง  1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงผูบริหาร  จํานวน  127  คน 

คิดเปนรอยละ  28.86  และตําแหนงครู  จํานวน  313  คน  คิดเปนรอยละ  71.14  ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ที่เปดสอนชวงชั้นที่  1-2  จํานวน  266  คน  คิดเปนรอยละ  60.45  และที่เปดสอนชวงชั้นที่  3-4 
จํานวน  174  คน  คิดเปนรอยละ  39.55  ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2  รายละเอยีดปรากฏในตาราง 2-9 
 
ตาราง 2  คะแนนเฉลีย่  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ และอันดับทีข่องคณุลักษณะผูนําการเปลีย่นแปลง  
               ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   
              โดยรวม 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  การมีวิสัยทัศน 4.38 .44 มาก 3 

2.  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญ 4.54 .34 มากที่สุด 1 

3.  การเนนคณุคาของทรัพยากรมนษุย 4.52 .47 มากที่สุด 2 

4.  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี 3.88 .48 มาก 5 

5   การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 3.72 .63 มาก 6 

6. การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 4.11 .69 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.19 .44 มาก  

 
จากตาราง 2  พบวา   คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.19) เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ ( X = 4.54)  
การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  ( X = 4.52)  การมีวิสัยทัศน  ( X = 4.38)  การใชหลักการบริหาร
ความเสี่ยง  ( X = 4.11)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  ( X = 3.88)  และการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา
อยางตอเนื่อง  ( X = 3.72)   
 
 
 
 
 

X
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ตาราง  3  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับทีข่องคุณลักษณะผูนํา 
                การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

  ชลบุรี  เขต 2  ดานการมีวิสัยทัศน 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดนโยบาย 
     และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 4.47 .51 มาก 3 
2.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดขั้นตอน 
     และกระบวนการพัฒนางาน 4.45 .54 มาก 4 
3.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน 
     ของสถานศึกษา 4.48 .51 มาก 2 
4.  ผ ูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน 
     ของหลักสูตรสถานศึกษา 4.00 .50 มาก 7 
5.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน 
     การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 4.38 .71 มาก 6 
6.  ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาผูเรียน 
     ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 4.41 .59 มาก 5 
7.  ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดแนวทาง   
     การพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 4.48 .51 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 4.38 .44 มาก  

 

จากตาราง  3  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศน  โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  ผูบริหาร
มีความสามารถในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ( X = 4.48) 
ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ( X =3.48)  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ( X =3.47)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
เปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ผ ูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา 
( X = 4.00) 

X
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ตาราง  4  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับทีข่องคุณลักษณะผูนํา 
                การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

  ชลบุรี  เขต 2  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ 
 

n = 440  ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการจดัหาวสัดุ อุปกรณ  
     เครื่องมือเพื่อการเรียนรู 4.49 .50 มาก 3 
2.  ผูบริหารมีความสามารถในการจดัหานวัตกรรม 
     เพื่อการเรียนรู 4.48 .51 มาก 4 
3.  ผูบริหารมีความสามารถในการจดัหาแหลงเรียนรู 
     ภายในสถานศึกษา 4.26 .46 มาก 5 
4.  ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหา 
     แหลงเรียนรูภายนอกเพื่อใชเปนสถานทีใ่หครู  
     บุคลากรและนักเรยีนไดเรียนรูรวมกนั 4.72 .50 มากที่สุด 2 
5.  ผูบริหารมีความสามารถในการจดัสภาพและ 
     บรรยากาศภายในที่เอื้อตอการเรียนรู 4.74 .48 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.54 .34 มากที่สุด  

 
 จากตาราง  4  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.54)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 
3  อันดับแรก  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดสภาพและบรรยากาศภายในที่เอื้อตอการเรียนรู  
( X =4.74)  ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู 
บุคลากรและนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน  ( X =4.72)  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ 
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู  ( X =4.49)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย  คือ  ผูบริหาร
มีความสามารถในการจัดหาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  ( X =4.26)   
 
 

X
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ตาราง  5  คะแนนเฉลีย่  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับทีข่องคณุลักษณะผูนําการเปลีย่นแปลง 
               ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   

 ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาครูใหมีความรู 
     ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสอน 4.74 .46 มากที่สุด 1 
2.  ผูบริหารมีความสามารถในพัฒนานักเรียนใหม ี
     ความรู ความสามารถ และทักษะในการเรียนรู 4.71 .52 มากที่สุด 2 
3.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
     ของสถานศึกษา 4.46 .54 มาก 3 
4.  ผูบริหารฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามความตองการ 
     และจําเปนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 4.45 .55 มาก 5 
5.  ผูบริหารฝกอบรมและพัฒนานักเรียนตามความตองการ 
     และจําเปนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 4.45 .56 มาก 6 
6.  ผูบริหารเปดโอกาสใหบคุลากรและนักเรียน 
     แสดงความรู ความสามารถ และศักยภาพ 
     ในการปฏบิัติงานอยางตอเนื่อง 4.35 .73 มาก 7 
7.  ผูบริหารใหขวัญ  กําลังใจในการทํางานอยางตอเนื่อง 4.45 .54 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.52 .47 มากที่สุด  
 

 จากตาราง  5 พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 2  ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนษุย  โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.52)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก 
ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาครูใหมีความรู   ความสามารถ   และทักษะ
ในการปฏิบัติงานสอน ( X =4.74)  ผูบริหารมีความสามารถในพัฒนานักเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  
และทักษะในการเรียนรู  ( X =4.71)  ผูบริหารใหความสําคญัตอการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
( X =4.46)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร  และ
นักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ  และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ( X =4.35)   
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ตาราง 6  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
               ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   
               ดานการสื่อสารและเปนนกัฟงทีด่ี 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3.89 .45 มาก 3 
2.  ผูบริหารมีความสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวาง 
     ผูนําและผูรวมงาน 3.72 .45 มาก 4 
3.  ผูบริหารคํานึงถึงการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชน 
     ตอการพัฒนาองคกร 4.17 .88 มาก 1 
4.  ผูบริหารเขาใจและยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูเกี่ยวของ 3.71 .46 มาก 6 
5.  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
     เพื่อการพฒันาตลอดเวลา 4.09 .90 มาก 2 
6.  ผูบริหารสามารถโนมนาวใจผูฟงใหคลอยตามไดด ี 3.71 .45 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.88 .48 มาก  

 
จากตาราง  6  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X =3.88)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  
ผูบริหารคํานึงถึงการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  ( X =4.17)  ผูบริหาร
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลอดเวลา  ( X =4.09)  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  ( X =3.89)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหาร
เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  ( X =3.71)   
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ตาราง  7  คะแนนเฉลีย่  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ และอันดับทีข่องคณุลักษณะผูนําการเปลีย่นแปลง 
              ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาชลบรีุ  เขต 2   
              ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกจิ 
     ดานงานวิชาการตามหลักการวงจรคุณภาพ PDCA 3.70 .46 มาก  4 
2.  ผูบริหารมีคามสามารถในการดําเนินงานตามภารกจิ 
     ดานงานบคุลากรตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA 3.69 .48 มาก  5 
3.  ผูบริหารมีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกจิ 
     ดานงบประมาณตามหลกัการวงจรคุณภาพ PDCA 3.90 .90 มาก  2 
4.  ผูบริหารมีคามสามารถในการดําเนินงานตามภารกจิ   
     ดานบริหารทั่วไปตามหลักการวงจรคณุภาพ  PDCA 3.47 .50 ปานกลาง 7 
5.  ผูบริหารมีการปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงและ 
     พัฒนาอยางตอเนื่อง 3.87 1.02 มาก 3 
6.  ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน 
     ความกาวหนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว 3.48 .50 ปานกลาง  6 
7.  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปใชพัฒนางานเสมอ 3.97 1.00 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.72 .63 มาก  

 
 จากตาราง  7  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.72)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  
3  อันดับแรก  ไดแก  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปใชพัฒนางานเสมอ  ( X =3.97)  ผูบริหาร
มีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจดานงบประมาณตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA  
( X =3.90)  ผูบริหารมีการปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ( X =3.87)  และ
ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจ
ดานบริหารทั่วไปตามหลักการวงจรคุณภาพ PDCA  ( X =3.47)   

X
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ตาราง  8  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
               ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   

  ดานการใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
 

n = 440 ความคิดเหน็ คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  S.D. ระดับ อันดับที ่

1.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
     งานวิชาการที่ยืดหยุน 3.97 1.01 มาก 4 
2.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
     งานบุคลากรที่ยืดหยุน 3.49 .50 ปานกลาง 6 
3.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
     งานงบประมาณที่ยดืหยุน 4.46 .89 มาก 1 
4.  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
     งานบริหารทั่วไปที่ยดืหยุน 3.97 .72 มาก 5 
5.  ผูบริหารใหอิสระ เสรีภาพแกครูและบคุลากร 
     ในการปฏบิัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม 4.33 .97 มาก 3 
6.  ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัติ 
     นอกกรอบหรือนโยบายได  หากสามารถ 
     เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 4.44 .87 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.11 .69 มาก  

 
 จากตาราง  8  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการใชหลักการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X =4.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานงบประมาณที่ยืดหยุน  ( X =4.46)  ผูบริหารเปดโอกาส
ใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบหรือนโยบายได  หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น  ( X =4.44)  ผูบริหารใหอิสระ เสรีภาพแกครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขต
ที่เหมาะสม  ( X =4.33)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานบุคลากรที่ยืดหยุน  ( X =3.49)   

X
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ตาราง  9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตําแหนง 
 

ผูบริหาร 
(n = 127) 

ครู 
(n =313) 

  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1.  การมีวิสัยทัศน 4.42 .45 4.36 .44 1.285 .200 
2.  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรยีนรู 
     ที่สําคัญ 4.50 .39 4.22 .32 1.265 .207 
3.  การเนนคณุคาของทรัพยากรมนษุย 4.50 .51 4.52 .45 -.512 .609 
4.  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี 3.85 .45 3.90 .49 -1.076 .438 
5   การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา 
     อยางตอเนือ่ง 3.78 .65 3.70 .62 1.207 .229 
 6. การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 4.17 .69 4.09 .69 1.103 .270 

รวมเฉลี่ย 4.20 .45 4.19 .44 .334 .739 

 
 จากตาราง  9  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  ไดแก  ผูบริหารและครูโดยรวม 
และทุกรายดาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ตาราง  10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

เปดสอนชวงชัน้ที่ 
1-2  (n = 266) 

เปดสอนชวงชัน้ที่ 
3-4  (n =174) 

  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1.  การมีวิสัยทัศน 4.42 .44 4.33 .44 1.972* .049 
2.  การมีความเชื่อวาองคกร 
     เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ 4.53 .36 4.55 .32 

 
-.780 .4.36 

3.  การเนนคณุคาของทรัพยากรมนษุย 4.52 .48 4.52 .45 -.091 .928 
4.  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี 3.87 .47 3.91 .50 -.895 .371 
5.  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา 
     อยางตอเนือ่ง 3.72 .62 3.73 .64 -.043 .966 
6.  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 4.14 .70 4.06 .67 1.203 .230 

รวมเฉลี่ย 4.20 .44 4.18 .44 .351 .726 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง  10  พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา  ไดแก  สถานศึกษา  
ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  และสถานศึกษาที่เปดสอนชวงชั้นที่  3-4  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ยกเวนดานการมีวิสัยทัศน  ที่พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และโรงเรียน
ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวา
ผูบริหารโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4 
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 ตอนที่ 4  เสนอขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา    
    4.1  ดานการมีวิสัยทัศน  มดีังนี ้
   4.1.1  การกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหารควรมีการเผยแพรแนวคิด  และ
วิธีการนําไปสูการปฏิบัติที่บรรลุผลสําเร็จ แกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ 
   4.1.2  การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานควรใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
   4.1.3  หลักสูตรสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหเหมาะสมกับบริบท
และความตองการของผูเรียนอยูเสมอ 
   4.1.4   ควรกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาไวลวงหนา 
    4.2  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  มีดังนี้ 
   4.2.1  ผูบริหารควรจดัหาวสัดุอุปกรณ  และตําราเพื่อกาเรียนรูใหกับบคุลากร
อยางเพียงพอ 

   4.2.2  ผูบริหารเปนตนแบบและผูนําทางวิชาการและการเรียนรูอยางชัดเจน 
   4.2.3  ควรจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อการพัฒนาองคกรและ

การเรียนรูของบุคลากร 
    4.3  ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนษุย  มีดังนี ้
   4.3.1  ควรนิเทศงานสอนใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู  และ
ทุกชั้นเรียน 

   4.3.2  กํากับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ 
   4.3.3  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยทุกฝายที่เกี่ยวของ 

    4.4  ดานการสื่อสารและเปนนักฟงทีด่ ี มีดังนี ้
   4.4.1  ควรสรางชองทางการสื่อสารเพื่อความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและหนวยงานภายนอกอยางชัดเจน  และดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
   4.4.2  นําขอที่ไดจากทุกฝายมาวิเคราะหและวางแผนพัฒนางานหรือองคกร
อยางเปนระบบ  และตอเนื่อง 
   4.4.3  เปดโอกาสใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  และชุมชน  เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนไดตลอดเวลา 
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    4.5  ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนือ่ง  มีดังนี ้
   4.5.1  ควรดําเนินงานทกุดานตามวงจรคณุภาพ  PDCA  หรือ TMQ 

   4.5.2  ควรกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานทั้งระบบ  หรือ
นําหลักการบริหารงานแบบใหม ๆ เขามาใชในการบริหารจัดการ  เชน  Balanced  Scorecard :BSC  
เปนตน 
   4.5.3  ควรมีการนิเทศ  กํากับติดตาม  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
อยางเปนระบบ  และตอเนื่อง 
    4.6  ดานการใชหลักการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ 

   4.6.1  ผูบริหารควรกลาตัดสินใจในการริเริ่มงานใหม ๆ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
   4.6.2  ใชความยืดหยุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมากขึ้น 

   4.6.3  ใชหลักการกระจายอํานาจการทํางานใหกับบุคลากรและไมกาวกายงาน 
    4.6.4  ผูบริหารควรใหอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมากขึ้น  โดยเนนผลผลิตที่เกิดจากการทํางาน  มากกวากระบวนการและขั้นตอน 
หรือรูปแบบการทํางาน 


