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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของครูในสถานศึกษา  

2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) ใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยท่ีเป็นผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 163 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน คือ การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 2) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ัง 5 ด้าน คือ การ
จัดการเรียนรู้ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน และการพัฒนาตนเอง และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคร ู
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the transformational leadership of 

school principal in school in amphoe Lamlukka under the secondary educational Service area 
office 4, Pathumthani  2) to study work effectiveness of teachers' performance in educational 
institutions in amphoe Lamlukka under the secondary educational Service area office 4, 
Pathumthani 3) to study the relationship between transformational leadership of  schools 
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principal and work effectiveness of teachers in schools in Amphoe Lumlukka under the 
Secondary  educational service area office 4, Pathumthani. Is a survey study using 163 
questionnaires of administrators and teachers in educational institutions and analyzed by 
statistical data which are. percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation 
coefficient. The results of the research showed that; 1) The transformational leadership for 
change of school in educational institutions In general, it is at the high level in all 4 aspects 
which are Idealized Influence Inspiration Motivation of Intellectual Stimulation And the 
Individualized Consideration. 2) The effectiveness of teachers' performance in educational 
institutions In general, it is at the high level in all 5 areas, namely learning management Setting 
up student support system Class management Building relationships between schools and 
communities And personal development 3) the relationship between transformational 
leadership of schools principal and work effectiveness of teachers in schools in Amphoe 
Lumlukka under the Secondary educational service area office 4, Pathumthani. was found in 
the positive correlation at a medium level with statistically significance at the .01 level 
Keywords: Relationships, Transformational Leadership, School Administrators, Work 
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บทน า  

การศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญมากโดยเฉพาะกับคนในยุคใหม่ท่ีจ าเป็นต้องใช้วิชาความรู้ส าหรับการ
ประกอบอาชีพต่างๆ สิทธิทางการศึกษาท าให้ทุกคนมีโอกาสเสมอกัน การศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง คนไทย
ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาขั้นต่ าท้ังหมด 12 ปี เป็นระดับการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
คนไทยทุกคนท่ีพึงได้รับโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดให้ เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
ด้านบุคคลของประเทศ การศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรของประเทศเป็นผู้มีความรู้ รู้จักคิด วิ เคราะห์ รู้จักท า 
สามารถแก้ปัญหาและการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

คนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรมยุค 
4.0 รวมท้ังการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมอาเซียนท่ีส่งผลกระทบให้ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม 
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชากรมี การปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ รวมท้ังระบบการศึกษาท่ี
ยังมีปัญหาหลายประการ นับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหล่ือม
ล้ าในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ส่งผล
กระทบต่อระบบการศึกษาท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สนองและรองรับความท้าทาย โรงเรียนมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
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พัฒนาเยาวชน หรือพัฒนาคน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

ผู้บริหารองค์การเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ ซึ่งภาวะผู้น า 
เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการน าพาองค์การให้มีความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้า ถ้าองค์การใดมีผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าท่ีดีมีความสามารถย่อมน าผลส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การได้ หากองค์การใดมีผู้บริหารท่ีไม่มี
คุณภาพก็จะก่อให้เกิดการท าลายขวัญและก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้การท างานส าเร็จได้ยาก (ภารดี 
อนันต์นาวี, 2555) โดยเฉพาะผู้บริหารในระบบการศึกษาท่ีต้องการผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ ผู้น าท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง อันเนื่องจากมาความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ ในการบริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติในการท างานเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อ
ผู้ตาม พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู  ท้ังงาน
ด้านการสอน การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ผู้บริหาร คือ กลไกส าคัญท่ีจะท าให้การด าเนินงาน
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เพราะผู้บริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในสถานศึกษา หากผู้บริหารมีการจัดการท่ีดีมีมาตรฐานก็จะส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุณภาพการศึกษาก็เป็นไปในทางท่ีดี (นนทกร อรุณโน, 2559) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงสามารถเห็นได้จากผู้น าท่ีมีคุณลักษณะ 6 ประการ ประกอบด้วยการมี
วิสัยทัศน์ ความเช่ือและค่านิยมท่ีดี การให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ การมีทักษะการส่ือสารและการรับฟัง
อย่างมีประสิทธิผล การมีพฤติกรรมเชิงรุกและมีความกล้าเส่ียง เป็นคุณลักษณะร่วมของ ผู้น าการศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จ (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2560) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีมี
ภาวะผู้น า ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงว่ามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและบริหาร
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนา สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการสร้างความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานด้วยค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมซึ่งเหมาะสมอย่าง
ยิ่งกับบริบทของการจัดการการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันท่ีจ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้น ากับผู้ถูก
น าบนพื้นฐานของความไว้วางใจต่อกัน (ธเนศ ข าเกิด, 2550) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญส าหรับองค์กรทางการศึกษามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence: II) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 
การกระ ตุ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation: IS) และการค านึ งถึ งความ เป็นปั จ เจกบุคคล 
(Individualized Consideration: IC) จากองค์ประกอบท้ัง 4 ประการนี้ผู้น าจะต้องแสดงออกด้วยการเป็น
ต้นแบบแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามผู้น า โดยผู้น าจะต้องท าการกระตุ้นทางปัญญาเพื่อให้ผู้ตาม
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท างานอย่างอิสระตามขอบเขตของงานท่ีผู้ตามมีความรู้ความช านาญ ค านึงถึง
ความต้องการความส าเร็จ และโอกาสก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้น าจะท าหน้าท่ีคอยช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาตามความต้องการของผู้ตามยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้อิสระ ส่งเสริมความมั่นใจและ
ความส าเร็จในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของชยาภรณ์ จันโท และ หิรัญ ประสานการ (2560) ท่ีท าการ
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วิจัยผลพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้
เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ให้มากกว่าการเป็นผู้น าแบบแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership) เพื่อท่ีจะท าให้ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
(Bass B. M. & Avolio B. J., 1993) ท้ังนี้จากการเปล่ียนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 การน าการเปล่ียนแปลง
เป็นความรับผิดชอบท่ีส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องกระตุ้นและเอื้ออ านวยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและนโยบายการศึกษา 4.0 ท่ีว่า การเรียน
การสอนท่ีสอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการท่ีจะน า
การเปล่ียนแปลงเพื่อไปสู่เป้าหมายส่ิงท่ีดีกว่าและท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (Change Agent) ต้องบริหารให้เกิด Transformative Education System คือ ระบบการศึกษาท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง 3 อย่าง ได้แก่ เปล่ียนแปลงการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงหลักสูตร และเปล่ียนแปลงการ
จัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีว่องไว คือ รู้เท่าทันและก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงแล้วยังต้องเป็นผู้น านโยบายการศึกษาดังกล่าวสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยใช้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในการน าการเปล่ียนแปลงมาสู่องค์กร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ
ท่ีสามารถรู้ว่าจะเปล่ียนอะไรและเปล่ียนอย่างไรท่ีจะประสบความส าเร็จ รวมท้ังจะเปล่ียนในสถานการณ์ใด 
หรือทิศทางใดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 จะท าให้ครูเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง
และร่วมมือกับผู้บริหารในการท างานอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง (ชยาภรณ์ จันโท 
และ หิรัญ ประสารการ, 2560) 

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าโดยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
ตรวจสอบได้ตามประกาศของ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องประสิทธิผลการท างานของครู หรือคุณภาพการท างานของ
ครู โดยแบบประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น การเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เป็นต้น  
โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินการปฏิบัติตนในการ
รักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในภาวะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงเป็นส่วนท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงกับผู้เรียน หากครูผู้สอนมีปัญหาด้านคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีไม่ได้มาตรฐาน ในด้านการจัดการ
เรียนรู้ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การจัดการบริหารช้ันเรียน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การพัฒนา
ตนเอง โดยมีผู้อ านวยการ ผู้บริหารเป็นผู้ก ากับติดตาม ดังนั้นบทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ
การอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า นิเทศติดตาม โดยการใช้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมากระตุ้นการ
ท างานเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี. 2556) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาโดยบริหารการศึกษาตามนโยบายส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปี
การศึกษา 2558- 2560 มีผลคะแนนการทดสอบของนักเรียนมีผลคะแนนท่ีลดลงในทุกปี ซึ่งโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
4 ท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอล าลูกกา และมีผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ลดลง (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี, 2560, หน้า 6) ท าให้ผู้วิจัยอยากทราบถึงความสัมพันธ์ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
จะส่งผลต่อการประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูหรือไม่ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าผลวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพั ฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหาร ใน

สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี มีจ านวนโรงเรียน
ท้ังส้ิน 3 โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 279 คน 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูป Krejcie and Morgan ท่ีมีความเช่ือมั่น 95%ภายใน
ขอบเขตความคลาดเคล่ือน ± 5% จากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มแบบสัดส่วนได้จ านวนตัวอย่าง คือ ครูและผู้บริหาร ใน
สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 163 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ รายการ 
ประกอบด้วยค าถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น า การเปล่ียนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี จ านวน 26 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ 

4. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพตามขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย 2) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามา
ประมวลความรู้ แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ขอบเขตของการศึกษา นิยามค าศัพท์และก าหนดเครื่องมือท่ีใช้
ในการศึกษา 3) ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด และครอบคลุมตามขอบเขตของ
การศึกษา 4) น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  5) น าแบบสอบถามท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of Item Objective Congruence) ระหว่าง 0.67 – 1.00 6) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระพิจารณาอีกครั้ง 7) น า
แบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างท่ีจะใช้จริงคือ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ านวน 30 ชุด วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.936 และ 8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจ านวน 163 คน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแล้วน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ได้แก่ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่ง โดยการหาค่าเฉล่ีย น าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบความเรียง 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครู ในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี ใน
ภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการค านึงถึง
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ความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา รองลงมา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเป็นล าดับสุดท้าย ดังในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี 
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม  

 (n = 163) 
 รายการ  x̅ S.D. ระดับ อันดับ 

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์    3.62 0.88 มาก 2 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  3.58 0.83 มาก 4 
3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา    3.62 0.82 มาก 3 
4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล    3.65 0.80 มาก 1 

รวม  3.61 0.80 มาก  

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ทัศนะของครูท่ีมีต่อภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี รวมทุกด้าน พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.62, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก (x̅ = 3.65, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.62, S.D. = 0.88) ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเป็นอันดับสุดท้าย (x̅ = 3.58, S.D. = 0.83) 

2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาตามล าดับ การประสานความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเป็นล าดับสุดท้าย  ดังใน
ตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอ 

ล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี โดยภาพรวม 
(n = 163) 

 รายการ  x̅ S.D. ระดับ อันดับ  

1 ด้านการจัดการเรียนรู้   4.18 0.52 มาก 2 
2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   4.14 0.59 มาก 4 
3 การบริหารจัดการชั้นเรียน   4.14 0.63 มาก 3 
4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  4.05 0.66 มาก 5 
5 การพัฒนาตนเอง   4.26 0.59 มาก 1 

รวม  4.15 0.51 มาก  
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.15, S.D. = 
0.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก ( x̅= 4.26, S.D. = 
0.59) รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.18, S.D. = 0.52) ส่วนด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเป็นอันดับสุดท้าย (x̅= 4.05, S.D. = 0.66) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานี ดังในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
(n = 163) 
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การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .499** .447** .406** .398** .281** .490** 

การสร้างแรงบันดาลใจ .498** .457** .401** .422** .258** .493** 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา .543** .478** .446** .444** .309** .533** 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .549** .486** .468** .481** .348** .554** 

ภาพรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง .544** .487** .447** .454** .309** .539** 

** มีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
 

จากตาราง ท่ี 3 พบว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในนะดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล กับประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญากับประสิทธิผลการปฏิบั ติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อมูลการวิจัยท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา รองลงมาตามล าดับ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเป็นล าดับสุดท้าย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี พบว่า ในภาพรวม และรายด้านภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษานี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ในด้านการมีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเข้ามาปรับใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้
การท างานของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูได้รับการตอบสนองความต้องการในการท างาน สร้างความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ภูสมที (2559) ท่ีผลการวิจัยพบว่า บทบาท
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธุมากร เจดีย์ค า (2559) ท่ีผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
โดยรวมเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
วิชาชีพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รองลงมาตามล าดับ การประสานความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเป็นล าดับสุดท้าย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมและรายด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ใน
ระดับมาก ผลการศึกษานี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีการจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและตรวจสอบได้ นอกจากนี้
ผู้บริหารสถานศึกษายังมีทิศทางในการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ 
ของโรงเรียนอย่างชัดเจนจึงส่งผลให้ครูมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของนีลบล  
อุณาศรี (2558) ท่ีผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการท างานของพนักงานครู โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับท่ีทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559) ได้ท าการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานีโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในนะดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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.01 เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล กับประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา กับประสิทธิผลการปฏิบั ติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในนะดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล กับประสิทธิผล การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และ ภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีแบบแผนการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู และนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาให้ในการพัฒนาปรับปรุงในส่ วนของประสิทธิภาพการท างานของครู 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นีลบล อุณาศรี (2558) ท่ีผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลการท างานของพนักงานครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี (p 
< .05) และสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ ชาลีเครือ (2559) ท่ีผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง 
โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
องค์ความรู้การวิจัย 

องค์ความรู้การวิจัยครั้งนี้เป็นภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครูซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการศึกษาและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันท่ีกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไหลข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ดัง
ในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 องค์ความรู้การวิจัย  

 
จากภาพท่ี 1 องค์ความรู้การวิจัย อธิบายได้ดังนี้ 
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยตรงเป็น

พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการท างานและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานของครู ซึ่งกระบวนการท่ีผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการของภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง หรือท่ีเรียกว่า “4I’s” (Four I’s) คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( Idealized 
Influence) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา(Intellectual 
Stimulation) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) จะเห็นได้ว่า ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของครูเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะ ในด้านการปฏิบัติงานของครู ในภาวะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง เป็นส่วนท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ผู้เรียน หากครูผู้สอนมีปัญหาด้านคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีไม่ได้มาตรฐาน ในด้านการจัดการเรียนรู้ การ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน การจัดการบริหารช้ันเรียน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การพัฒนา
ตนเอง โดยมีผู้อ านวยการ ผู้บริหารเป็นผู้ก ากับติดตาม ดังนั้นบทบาทหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ
การอ านวยความสะดวกให้ค าแนะน า นิเทศติดตาม โดยการใช้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมากระตุ้นการท างาน
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 สถานศึกษา ในอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

ปทุมธานีควรน าไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้การพัฒนาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารในแต่ละด้านให้มีระดับท่ี 
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างเช่น ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุด นั่นแสดงให้  
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เห็นว่า ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถมองเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ดี   
ส่วนในด้านท่ีต้องปรับปรุง คือ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดับ 
สุดท้าย ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงด้านนี้ให้มีมากขึ้น โดยผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา มีทักษะการส่ือสารท่ีดีเพื่อให้การประสานงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการ  
ปฏิบัติตัว มีความน่าเคารพนับถือ สร้างความศรัทธาและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ร่วมงาน  

1.2 สถานศึกษา ในอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ควรตระหนักถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ในด้านสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพราะ 
เป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอันดับสุดท้าย ควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีการท างานร่วมกัน เปิดโอกาส 
ให้ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน 

1.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี ซึ่งความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท้ัง 4 ด้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจส าหรับผู้บริหารศึกษาของครูใน

สถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 
2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในยุคดิจิทัล

ของครูในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 
2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนผ่านภาวะผู้น า ด้านการ

จัดการเรียนรู้ โดยผ่านภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี 
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