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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 3) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง
กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา 

2561 จำนวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
3) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีความสัมพันธ์กันระดับค่อนข้างสูง 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

This research objectives were: 1) To study transformational leadership of  school 

administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area ; 2) To study the 

academic administration of school administrators under the office of  Phetchaburi Primary 

Educational Service Area ; and 3) To examine correlation at transformational leadership 

and academic administration of school administrators under the office of Phetchaburi 

Primary  Educational Service  Area .The questionnaires was used to collect data from 

sample which consisted of 200 people. The instrument used in this research was a 5-

rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation. 

The research  results found that: 1) Transformational leadership of school 

administrators under Phetchaburi Primary Educational Service Area was at high level. ;  
2) Academic administration of school administrators under the office of Phetchaburi  

Primary Educational Service Area was at high level and ; 3) Correlation of transformational  

leadership and academic administration of school administrators under the office of 

Phetchaburi Primary  Educational Service  Area was at high level of positive relationship at  

.01 statistical significance. 

 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrator, Academic Administration 

 

บทนำ 

การศึกษาน้ันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสมดุลในทุกด้านเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าในอนาคต ในการวางรากฐานทางการศึกษาและการขยายโอกาสทาง

การศึกษาให้แก่เยาวชนของประเทศผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นกระแสแห่งการนำไปสู่การมี

ประชากรท่ีมีประสิทธิภาพในภายภาคหน้า เยาวชนสามารถนำประสบการณ์ท่ีส่ังสมไว้นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสท่ีดีกว่าในการ

เพ่ิมพูนความรู้ และช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับนานาประเทศท่ัวโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) 

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึงอย่างมี

คุณภาพ และการบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นงานสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการ

บริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้

ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535: 16)       
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จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารคือผู้นำท่ีมีความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ภาวะผู้นำหรือความเป็น

ผู้นำ เป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีผู้บริหารใช้อิทธิพลจูงใจบุคคลหรือกลุ่มงานให้ปฏิบัติกิจกรรมหรืองาน

ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีกำหนดโดยการใช้อำนาจหน้าท่ีท่ีตนมีอยู่ต่อผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
ความเช่ือ ความศรัทธา การยอมรับ จนกระท่ังยอมอุทิศตนทำงานด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ภาวะผู้นำแบบการเปล่ียนแปลง

(Transformational Leadership) จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอันมาก 

เน่ืองจากผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพจะมีพฤติกรรมท่ีหลากหลายในการทำให้เกิดอิทธิพลในการใช้กระบวนการ
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กร (อ้างถึงในรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ, 2554: 5) 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วย
เจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา ดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำคัญ

ท่ีจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 8, 2560: 

246) การบริหารงานวิชาการจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพท่ีสุดตามจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและยังเป็นตัวช้ีวัด

ความสามารถและสำเร็จในการบริหารของผู้บริหาร สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหารน้ัน
อาจประสบปัญหาการบริหารค่อนข้างมาก เพราะจากการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นนับต้ังแต่ปี 2533 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานขยายโอกาสทาง

การศึกษาประสบปัญหาหลายประการ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 21)  

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารงานวิชาการและพัฒนา

สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการขององค์กร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
2. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี     
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในเร่ืองของ 1) การมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma) 2) การสร้างแรงบันดาล

ใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา(Intellectual Stimulation) และ 4) การ

คำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized  Consideration) (อ้างถึงใน สมมารถ สูรโรคา, 2553: 57-58)  

อีกท้ังยังมุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการในเร่ือง 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การ

นิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 คน  

3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีได้แก่ ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี จำนวน 42 โรงเรียน จำนวน 200 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จำนวน  

200 คน ซ่ึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 
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Morgan) และได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพ้ืนท่ี (Area Sampling) โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 8 อำเภอ คือ 

อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอ 

บ้านลาด อำเภอชะอำ และอำเภอแก่งกระจาน แล้วทำการสุ่มตัวอย่างครูในแต่ละอำเภอแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละอำเภอได้ โดยเทียบสัดส่วนของกลุ่ม

ตัวอย่างแต่ละอำเภอ และจับฉลาก กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีให้ข้อมูล ท้ังหมดจำนวน 132 คน 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & 

Avolio) ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของสมมารถ สูรโรคา (2553: 117) ซ่ึงประกอบด้วยข้อคำถาม

ท่ีแยกตามตัวแปร ดังน้ี 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี 2) การสร้างแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี ประกอบด้วยข้อคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร ดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนการศึกษา 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

6. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือน้ัน ผู้วิจัยได้การสร้างเคร่ืองมือโดยการศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยต่าง ๆ เม่ือสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วจึงนำไปหาคุณภาพโดยการนำไปให้ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน  

3 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) พิจารณาสำนวนภาษา ตลอดจนความ

ครอบคลุมของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item- objective Congruence: IOC) ได้ ค่ า  IOC อ ยู่ ระห ว่าง  0.67-1.00 แ ล้ ว ผู้ วิ จั ยน ำ

แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและปรับปรุงแล้วไปหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดย

การนำไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าหาความเช่ือม่ัน 
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(Reliability) โดยการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) ได้

ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.85 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียนได้แจ้งสถานศึกษา
ตอบแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยติดตามรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบข้อคำถาม 
ก่อนนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ผล 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ

(percentage) ค่าเฉล่ีย (x") และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient) 

9. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาระดับตัวแปร

แต่ละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 

(perentage) ค่าเฉล่ีย (x") และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน (correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1) ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการนำมาหาความถ่ี 

(Frequencies) และร้อยละ (Percentage) 

2) ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัย

ได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment correlation) ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปล

ความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550: 144) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม (Xtot) 

อยู่ในระดับ มาก (x"=3.92, S.D.=0.74) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน 

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x"=3.93, S.D.=0.76) รองลงมาคือ ด้านการ

กระตุ้นทางปัญญา (x"=3.92, S.D.=0.74) และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x"=3.88, 

S.D.=0.78) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม 

(n=160) 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง !" S.D. ระดับ 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 3.93 0.76 มาก 

2. การกระตุ้นทางปัญญา 3.92 0.74 มาก 

3. การสร้างแรงบันดาลใจ 

4.การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 

3.88 

3.92 

0.78 

0.88 

มาก 

มาก 

รวม 3.92 0.74 มาก 

 

2. ผลการวิเคราะห์ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม 

(Ytot) อยู่ในระดับมาก (x"=3.95, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (Y11) มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x"=4.06, 

S.D.=0.77) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (Y5) (x"=4.04, S.D.=0.77)  

และด้านการแนะแนวการศึกษา (Y8) มีค่าเฉล่ียต่ำสุด (x"=3.87, S.D.=0.81) รายละเอียดดังแสดง 

ในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

(n=160)  

การบริหารงานวิชาการ !" S.D. แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.90 0.77 มาก 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.97 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

                                                                                                     (n=160) 

การบริหารงานวิชาการ !" S.D. แปลผล 

3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 3.92 0.73 มาก 

4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.03 0.78 มาก 

5. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 4.04 0.77 มาก 

6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.00 0.72 มาก 
7. ด้านการนิเทศการศึกษา 3.92 0.80 มาก 

8. ด้านการแนะแนวการศึกษา 3.87 0.81 มาก 

9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.90 0.79 มาก 

10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.02 0.78 มาก 
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 4.06 0.77 มาก 

12. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

     หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
3.87 4.03 มาก 

รวม 3.95 0.72 มาก 

 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี พบว่า โดยรวม

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเท่ากับ 0.898 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y1 0.859** 0.864** 0.828** 0.798** 0.867** 

Y2 0.870** 0.806** 0.793** 0.730** 0.827** 

Y3 0.818** 0.795** 0.722** 0.714** 0.789** 

Y4 0.849** 0.843** 0.768** 0.774** 0.837** 

Y5 0.854** 0.864** 0.811** 0.820** 0.867** 

Y6 0.887** 0.841** 0.819** 0.777** 0.860** 

Y7 0.824** 0.875** 0.794** 0.716** 0.806** 

Y8 0.829** 0.748** 0.752** 0.635** 0.766** 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y9 0.870** 0.838** 0.827** 0.745** 0.848** 

Y10 0.861** 0.793** 0.792** 0.719** 0.819** 

Y11 0.897** 0.869** 0.844** 0.835** 0.892** 

Y12 0.836** 0.827** 0.830** 0.802** 0.852** 

Ytot 0.920** 0.885** 0.860** 0.813** 0.899** 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สรุปได้ ดังน้ี 
1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน รองลงมา

คือ ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ด้านการแนะแนวการศึกษา  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

ระดับท่ี .01 

 

อภิปรายผล 

1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมมารถ สูรโรคา  

ได้ทำการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก 
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2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา วงษ์นาคเพ็ชร ได้ทำการวิจัย

เร่ือง “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความสัมพันธ์
กัน” ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ทำการวิจัยเร่ือง “ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารกับงาบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงาบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความสัมพันธ์กันโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อย่างมีนัยสำคัญ
ท่ีระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรสนับสนุนให้มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ

และการแนะแนวทางวิชาชีพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเองท่ีมีความชำนาญ เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 
2. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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