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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  

ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

ผูวจัิยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวตัถุประสงคการวจิัย  แบงออกเปนตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ตอนท่ี 4  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา

และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบรุ ี
เขต 2   
 เพื่อใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลตัวแปรตางๆ ท่ีมีคาสถิติ  ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณทางสถติิ
ท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการเสนอผลการวิจัย ดังนี้   
 สัญลกัษณทางสถิติ 
    n  แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
  X  แทน  คาเฉลีย่ของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  
  S.D. แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  xyr  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
  P  แทน  ความนาจะเปน (Probability) 
  *  แทน  มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  X  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  X1  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธพิลอยางมีอุดมการณ 
  X2  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ 
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  X3  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนทางปญญา 
  X4  แทน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
  Y  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา     
  Y1  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารวิชาการ  
  Y2  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารงบประมาณ 
  Y3  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
  Y4  แทน ประสิทธิผลในการบริหารงานดานการบริหารทั่วไป 
  
 ตอนท่ี  1  ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ในการวิจัยครั้งนี้  ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีผูตอบ
แบบสอบถาม  แบงออกเปนผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  96  คน  และครูผูสอน 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  305  คน  รวมทั้งส้ิน  401  คน  ดังตาราง  2 
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ผูบริหาร 96 23.90 

คร ู 305 76.10 
รวม 401 100 

  
 จากตาราง  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  96  คน 
คิดเปนรอยละ  23.90  เปนครูผูสอนในสถานศึกษา  จํานวน  305  คน  คิดเปนรอยละ  76.10  

 

 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 89 

 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหการศึกษาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบรุี เขต 2 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารของ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน  
ดังรายละเอยีดของการวิเคราะหขอมูลในตาราง  3 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร             
               ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี เขต 2 โดยภาพรวม 
               และรายดาน 
 

n = 401 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

X  S.D. ความหมาย 
ลําดับที ่

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.98 0.74 มาก 2 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.99 0.76 มาก 1 
3. การกระตุนทางปญญา 3.87 0.68 มาก 3 
4. การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.86 0.69 มาก 4 

 รวมเฉลีย่ 3.93 0.72 มาก  

  
  จากตาราง  3  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม  อยูในระดับมาก  ( X =3.93)  เมื่อพิจารณา     
เปนรายดาน  พบวา  ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ( X =3.99)  รองลงมา  คือ              
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( X =3.98)  ดานการกระตุนทางปญญา  ( X =3.87)  และ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ( X =3.86)  ตามลําดับ  
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารของ 
               สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 2  ดานการมีอิทธิพล 
                อยางมีอุดมการณ  จําแนกรายขอ 

                n = 401 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ดานการมีอิทธพิลอยางมีอุดมการณ X  S.D. ความหมาย 

ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารสามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และ            
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 

3.98 0.73 มาก 6 

2. ผูบริหารสามารถทาํใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ      
เมื่อไดรวมงานกัน 

3.87 0.72 มาก 7 

3. ผูบริหารสามารถสรางความไววางใจใหกบัผูรวมงานได 4.01 0.77 มาก 3 
4. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม มองโลกในแงดี     

และเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน 
4.16 0.78 มาก 1 

5. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตางๆได 4.04 0.71 มาก 2 
6. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัต ิ
3.99 0.81 มาก 5 

7. ผูบริหารสามารถแสดงความมั่นใจในการทีจ่ะเอาชนะ

ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
4.00 0.72 มาก 4 

8. ผูบริหารสามารถระบุจดุประสงคหลักในการทํางาน       
ของผูรวมงานไดอยางชัดเจน 

3.84 0.70 มาก 8 

 รวมเฉลีย่ 3.98 0.74 มาก  
 

 จากตาราง  4  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก     
( X  = 3.98)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มี
คาเฉลี่ยสูง  ตามลําดับไดแก  ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มองโลกในแงดีและเปนแบบอยางที่ดี
แกผูรวมงาน ( X  =4.16)  ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณ ในสถานการณตางๆ ได  ( X  =4.04)  และ
ผูบริหารสามารถสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานได  ( X  =4.01)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก 
ผูบริหารสามารถระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน  ( X  =3.84)   
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร 
               ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบรุี เขต 2   
               ดานการสรางแรงบันดาลใจจําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ดานการสรางแรงบนัดาลใจ X  S.D. ความหมาย 

ลําดับที่

1. ผูบริหารมีความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน

ของสวนรวม 
4.02 0.83 มาก 4 

2. ผูบริหารสามารถจูงใจใหผูรวมงานมีเจตคติที่ดีตอ 
การทํางาน 

3.98 0.73 มาก 5 

3. ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงานมีกําลังใจในการทาํงาน 4.09 0.78 มาก 1 
4. ผูบริหารสรางความคาดหวังในความสําเร็จของงาน            

แกผูรวมงาน 
4.06 0.73 มาก 2 

5. ผูบริหารมีความตั้งใจในการทํางานอยางแนวแน 4.04 0.77 มาก 3 
6. ผูบริหารมีวธิกีารสงเสริมใหผูรวมงานมีความสามัคคีกัน    

ในการปฏิบัติงาน 
3.95 0.81 มาก 7 

7. ผูบริหารสามารถถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับคานยิม

และความเชื่อถือ 
3.84 0.67 มาก 8 

8. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตน ใหผูรวมงานเคารพ นับถอื 
และศรัทธา 

3.94 0.75 มาก 6 

 รวมเฉลีย่ 3.99 0.76 มาก  

  
  จากตาราง  5 พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  ( X = 3.99)  เมื่อพิจารณารายขอ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงตามลําดับ  ไดแก  ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงาน  มีกําลังใจในการทํางาน  ( X =4.09) 
ผูบริหารสรางความคาดหวังในความสําเร็จของงานแกผูรวมงาน  ( X  =4.06)  และผูบริหารมีความตัง้ใจ
ในการทํางานอยางแนวแน  ( X  =4.04)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบริหารสามารถถายทอด
ความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อถือ  ( X =3.84)   
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหาร 
               ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2   
               ดานการกระตุนทางปญญาจําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ดานการกระตุนทางปญญา X  S.D. ความหมาย 

ลําดับที่

1. ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงาน เห็นแนวทางใหมๆ       
ในการแกปญหา 

3.75 0.68 มาก 6 

2. ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงาน 
แสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที่ 

3.98 0.64 มาก 2 

3. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรูจกัวเิคราะหปญหา                 
โดยใชเหตผุลและขอมูลหลกัฐาน 

3.85 0.73 มาก 3 

4. ผูบริหารสนับสนุนวธิีการทาํงาน หรือวธิีแกปญหาที่เกดิขึ้น 
ดวยวธิีการใหมๆ 

3.74 0.63 มาก 7 

5. ผูบริหารมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของผูรวมงาน 3.76 0.68 มาก 5 
6. ผูบริหารสามารถตรวจสอบขอสันนิษฐานของปญหาที่สําคัญ 

วามีความเหมาะสมหรือไม 
3.82 0.65 มาก 4 

7. ผูบริหารใหอสิระแกผูรวมงานในการปฏบิัติงานอยางเตม็ที่ 4.18 0.76 มาก 1 
 รวมเฉลีย่ 3.87 0.68 มาก  

  
  จากตาราง  6  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการกระตุนทางปญญา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  ( X = 3.87)  เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงตามลําดับไดแก  ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  ( X =4.18) 
ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที่  ( X  =3.98)  
และผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรูจักวิเคราะหปญหา  โดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน ( X  =3.85)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารสนับสนุนวิธีการทํางาน  หรือวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้น
ดวยวิธีการใหมๆ ( X =3.74) 
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 ตาราง  7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารของ 
                 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ดานการคํานึงถึง 
                 ความเปนปจเจกบุคคล  จําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง                          
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล X  S.D. ความหมาย 

ลําดับท่ี

1. ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ

และพัฒนาจุดดอยของตนเองอยูเสมอ 
4.01 0.67 มาก 1 

2. ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตาง   
ระหวางบุคคล 

3.93 0.58 มาก 2 

3. ผูบริหารใหความสนใจแกผูรวมงานอยางเทาเทียมกนั        
โดยปราศจากอคติใดๆ 

3.89 0.74 มาก 4 

4. ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวธิีการวิเคราะหความตองการ

และความสามารถของผูรวมงาน 
3.64 0.66 มาก 7 

5. ผูบริหารมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ           
ของผูรวมงาน 

3.88 0.71 มาก 5 

6. ผูบริหารรับฟงเรื่องราวของผูรวมงานอยางตั้งใจ 3.90 0.75 มาก 3 
7. ผูบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน        

เปนรายบุคคล 
3.80 0.75 มาก 6 

 รวมเฉลีย่ 3.86 0.69 มาก  

  
  จากตาราง  7  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  โดยรวมมีคาเฉลี่ย 
อยูในระดับมาก  ( X =3.86)  เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงตามลําดับ  ไดแก  ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงาน  ดวยความตั้งใจและพัฒนาจุดดอย
ของตนเองอยูเสมอ  ( X =4.01)   ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
( X  =3.92)  และผูบริหารรับฟงเรื่องราวของผูรวมงานอยางตั้งใจ  ( X  =3.90)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
ไดแก  ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของผูรวมงาน  ( X =3.64)   
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  ตอนท่ี  3  ผลการวิเคราะหการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามประสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลในตาราง  8 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

n = 401 
   ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

X  S.D. ความหมาย
ลําดับท่ี 

1. การบริหารวิชาการ 4.00 0.66 มาก 4 
2. การบริหารงบประมาณ 4.20 0.74 มาก 1 
3. การบริหารงานบุคคล 4.02 0.72 มาก 3 
4. การบริหารทัว่ไป 4.16 0.66 มาก 2 

 รวมเฉลีย่ 4.09 0.67 มาก  

  
  จากตาราง  8  พบวาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.09)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ดานการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ( X  =4.20)  รองลงมาคือ  ดานการบริหารทั่วไป  
( X  =4.16)  ดานการบริหารงานบุคคล  ( X  =4.02)  และดานการบริหารวิชาการ  ( X  =4.00)  ตามลําดับ 
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ตาราง  9  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธผิลการบริหารงานของสถานศึกษา 
                ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรเีขต 2  ดานการบรหิารวิชาการ   
                จําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 ดานการบริหารวิชาการ 

X  S.D. ความหมาย 
ลําดับท่ี

1. ผูบริหารช้ีแจง แนะนําครใูหทําความเขาใจหลักสูตร  
คูมือครูและหนังสือที่ใชในการเรยีนการสอน 

3.94 0.61 มาก 6 

2. โรงเรียนสงเสริมใหครูมกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
ตามสาระและหนวยการเรยีนรูโดยยดึผูเรยีนเปนสําคญั 

4.06 0.64 มาก 3 

3. โรงเรียนดําเนนิการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน 
ผลการเรียนอยางถกูตองครบถวนตามระเบียบการวดัผล 

4.20 0.66 มาก 1 

4. โรงเรียนสงเสริมใหครูมกีารศึกษา วเิคราะห วิจัย 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูแตละกลุมสาระการเรยีนรู 

3.98 0.65 มาก 5 

5. โรงเรียนสงเสริมใหครผูลิตส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 
3.88 0.59 มาก 7 

6. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพ 
จากภายนอก 

4.08 0.63 มาก 2 

7. สงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรู/ประสบการณระหวาง
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 

4.00 0.72 มาก 4 

8. โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการเยี่ยม 
ช้ันเรยีนและใหคําแนะนําเพือ่ใหการเรยีนการสอนมีคณุภาพ 

3.88 0.74 มาก 8 

 รวมเฉลีย่ 4.00 0.66 มาก  

  
 จากตาราง  9  พบวา   ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 ดานการบริหารวิชาการ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  = 4.00)  
เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก 
โรงเรียนดําเนินการวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยางถูกตองครบถวนตามระเบียบการวัดผล
( X  =4.20)  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อรอรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก  ( X  =4.08)  และโรงเรียนสงเสริมใหครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
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ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ( X  =4.06)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยทีส่ดุ  ไดแก 
โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและใหคําแนะนําเพื่อใหการเรียน

การสอนมีคุณภาพ  ( X  =3.88) 
 
ตาราง  10 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบรหิารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการบริหารงบประมาณ จําแนกรายขอ 

 

n = 401 
การบริหารงบประมาณ 

X  S.D. ความหมาย 
ลําดับที่

1. โรงเรียนมีการวิเคราะหความเหมาะสม ในการจัดทํา 
เสนอของบประมาณ 

4.04 0.69 มาก 7 

2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือเสนอของบประมาณทางการศกึษา 

4.22 0.75 มาก 4 

3. โรงเรียนมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
การใชเงินและผลการดําเนินงาน 

4.10 0.70 มาก 6 

4. โรงเรียนมีการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจําป

และอนุมัตกิารใชงบประมาณตามรายการที่ไดรับงบประมาณ 
4.18 0.71 มาก 5 

5. โรงเรียนมีการจัดหารายไดและการระดมทรัพยากร รวมทั้ง 
ผลประโยชนมาใชในการบริหารจดัการเพื่อพัฒนา 
การจัดการศกึษา 

3.98 0.83 มาก 8 

6. โรงเรียนมีการบริหารการเงนิตามกฎหมาย ระเบยีบและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ 

4.32 0.76 มาก 3 

7. โรงเรียนมีการจัดทําบญัชีการเงิน มกีารบันทึกอยางเปนปจจุบัน
ตามระเบียบและกฎหมาย โปรงใส ตรวจสอบได 

4.40 0.71 มาก 1 

8. โรงเรียนมีการบริหารพัสดแุละสินทรัพยตามกฎหมาย ระเบียบ
และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4.34 0.73 มาก 2 

 รวมเฉลีย่ 4.20 0.74 มาก  

 
 จากตาราง  10  พบวา  ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการบริหารงบประมาณ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.20)
เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ  ไดแก 
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โรงเรียนมีการจัดทําบัญชีการเงิน  มีการบันทึกอยางเปนปจจุบันตามระเบียบและกฎหมาย โปรงใส 
ตรวจสอบได  ( X  =4.40)  โรงเรียนมีการบริหารพัสดุและสินทรัพยตามกฎหมาย  ระเบียบและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ  ( X  =4.34)  และโรงเรียนมีการบริหารการเงินตามกฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
( X  =4.32)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก  โรงเรียนมีการจัดหารายไดและการระดมทรัพยากร
รวมทั้งผลประโยชนมาใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  ( X  =3.98)  
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ตาราง  11  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบรหิารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล  จําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 การบริหารงานบุคคล 

X  S.D. ความหมาย 
ลําดับที่

1. โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
ตามภารกิจของโรงเรียน 

3.98 0.67 มาก 5 

2. โรงเรียนมีสวนรวมในการดาํเนินการสรรหาและบรรจแุตงตั้ง

บุคคลเขาเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
3.88 0.71 มาก 7 

3. โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธภิาพของขาราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติหนาที่ 
4.12 0.62 มาก 2 

4. โรงเรียนมีการดําเนินการทางวินยัและการรักษาระเบยีบวินัย 
ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาอยางยตุิธรรม 

4.02 0.73 มาก 4 

5. โรงเรียนมีการดําเนินงานออกจากราชการของขาราชการครู   
และบุคลากรทางการศกึษาตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

3.92 0.84 มาก 6 

6. โรงเรียนมีการจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครู            
และบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบ 

4.18 0.71 มาก 1 

7. โรงเรียนมีการสรางขวญักําลงัใจแกผูรวมงานอยางสม่ําเสมอ 4.06 0.78 มาก 3 
 รวมเฉลีย่ 4.02 0.72 มาก  

  
  จากตาราง  11  พบวา  ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
( X =4.02)  เมื่อพิจารณารายขอ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ตามลําดับไดแก  โรงเรียนมีการจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยางเปนระบบ  ( X  =4.18)  โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังกอนและระหวางการปฏิบัติหนาท่ี  ( X =4.12)  และโรงเรียนมีการสรางขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน
อยางสม่ําเสมอ  ( X  =4.06)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  โรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( X  =3.88)  
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ตาราง  12  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการบรหิารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 ดานประสิทธิผลดานการบริหารทัว่ไป  
                  จําแนกรายขอ 
 

n = 401 
 การบริหารท่ัวไป 

X  S.D. ความหมาย
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีการจัดหา เครื่องมอื บุคลากรที่มคีวามสามารถ
เหมาะสมในการดําเนินงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว 

4.25 0.66 มาก 2 

2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายขอมลูสารสนเทศ         
เพ่ือการบรกิารและประชาสัมพันธ 

4.08 0.66 มาก 7 

3. โรงเรียนดําเนนิการรับนักเรยีนตามแผนทีก่ําหนดไว 4.26 0.56 มาก 1 
4. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา   

ของบุคคล ชุมชน องคกร และหนวยงานอืน่ 
ที่จัดการศึกษา 

4.20 0.67 มาก 3 

5. โรงเรียนพัฒนาระบบการใหบริการแกสาธารณะอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบรกิาร 
4.09 0.62 มาก 6 

6. โรงเรียนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธหลายรูปแบบ          
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเครือขายประชาสัมพันธ 

4.10 0.73 มาก 5 

7. โรงเรียนมีการวางแผนการจดัระบบการควบคุม               
ภายในหนวยงาน 

4.14 0.72 มาก 4 

 รวมเฉลีย่ 4.16 0.66 มาก  

  
 จากตาราง  12  พบวา  ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  ดานการบริหารทั่วไป  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.16) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ  
ไดแก  โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนดไว  ( X  =4.26)  โรงเรียนมีการจัดหาเครื่องมือ 
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการดําเนินงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว  ( X =4.25)  และ
โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  และหนวยงานอื่น
ท่ีจัดการศึกษา  ( X  =4.20)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ไดแก  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ  ( X  =4.08)  
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  ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกดัสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศกึษาชลบุรี
เขต 2 
  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โพรดัคโมเมนต  
(Pearson’s product moment correlation coefficient)  ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธผิล
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจําแนกเปนรายดานและภาพรวมวามีความสัมพันธกัน
มากนอยเพียงใด  ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตามสมมุติฐานที่กําหนดไววา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน
ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การชลบุรี  
เขต 2  ตามรายละเอียดในตาราง 13 
 
ตาราง  13  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษากบั 
                  ประสิทธผิลการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  ชลบุรี เขต 2 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X 

Y1 0.739* 0.773* 0.810* 0.716* 0.814* 
Y2 0.796* 0.772* 0.780* 0.730* 0.826* 
Y3 0.664* 0.591* 0.669* 0.603* 0.677* 
Y4 0.621* 0.639* 0.672* 0.601* 0.678* 
Y 0.769* 0.756* 0.798* 0.722* 0.816* 

*p < .05 
  
 จากตาราง  13  พบวา  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง  ( xyr = 0.816)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานรายดาน 
พบวา 
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  1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (X1)  มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับสูง  ( yxr 1

= 0.769)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้  (Y2)  การบริหารงบประมาณ  (

21 yxr = 0.796)  (Y1)  การบริหารวิชาการ 
(

11yxr = 0.739)  (Y3)  การบริหารงานบุคคล  (
31 yxr = 0.664) และ  (Y4)  การบริหารงานทั่วไป  (

41 yxr  = 0.621)  
ตามลําดับ  
  2.  การสรางแรงบันดาลใจ  (X2)  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
ของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับสูง  ( yxr 2

= 0.756)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธกับตัวแปรยอย  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้  (Y1)  
การบริหารวิชาการ (

12 yxr 0.773), (Y2) การบริหารงบประมาณ (
22 yxr = 0.772), (Y4)  การบริหารงานทั่วไป 

(
42 yxr = 0.639)  และ  (Y3)  การบริหารงานบุคคล  (

32 yxr = 0.591)  ตามลําดับ  
  3.  การกระตุนทางปญญา  (X3)  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
ของสถานศึกษา (Y) ในระดับ ( yxr 3

= 0.798)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ

กับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้  (Y1)  การบริหารวิชาการ  
(

13 yxr = 0.810)  (Y2)  การบริหารงบประมาณ  (
23 yxr = 0.780)  (Y4)  การบริหารงานทั่วไป  (

43 yxr = 0.672)  
และ  (Y3) การบริหารงานบุคคล  (

33 yxr = 0.669)  ตามลําดับ  
  4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (X4)  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผล    
การบริหารงานของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับ  ( yxr 4

= 0.722)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้ 
(Y2)  การบริหารงบประมาณ  (

24 yxr = 0.730)  (Y1)  การบริหารวิชาการ  (
14 yxr = 0.716)  (Y3)  การบริหาร 

งานบุคคล  (
34 yxr = 0.603)  และ  (Y4)  การบริหารงานทั่วไป  (

44 yxr = 0.601)  ตามลําดับ 
 


