
ชื#องานวจิยั : ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํการเปลี9ยนแปลงกบัประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน 

มธัยมศึกษาในอาํเภอบา้นนา สงักดัสาํนกังานเขตพืKนที9การศึกษา เขต 7 

ชื#อผู้วจิยั : ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธิL  และ ดร.กรปภา เจริญชนัษา  ปีการศึกษา : 2562 

 

บทคดัย่อ 

 

การวิจยันีK มีวตัถุประสงคเ์พื9อ 1) เพื9อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี9ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน

อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สังกดัสาํนกังานเขตพืKนที9การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 2) เพื9อศึกษาประสิทธิผล

การบริหารสถานศึกษา ในเขตอาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก สังกดัสํานกังานเขตพืKนที9การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 7 3) เพื9อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี9ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอาํเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก สังกดัสํานักงานเขตพืKนที9การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7 

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง ประชากรคือครูผูส้อนของโรงเรียนในสังกัดเขตพืKนที9

การศึกษามธัยมศึกษาในเขตอาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก จาํนวน 3 โรงเรียน จาํนวนทัKงสิKน 139 คน กลุ่ม

ตวัอยา่งไดม้าจากการใชต้ารางเลขของ เครจซี9; และ มอร์แกน (Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle W, 1970) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน แลว้ดาํเนินการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Culster Random Sampling) แลว้คิดเป็นสดัส่วน

ตามจาํนวนประชากรในแต่ละกลุ่มของแต่ละโรงเรียน เพื9อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน เครื9องมือที9ใชใ้น

การวิจยัคือแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ( 5 Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติที9ใชใ้นการวิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มูลประกอบดว้ย ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี9ย 

( ) ส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Person’s product Moment 

Correlation Coefficient) 

 ผลการวจิยัประกอบดว้ย 

 1.ภาวะผูน้ําการเปลี9ยนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผูบ้ริหารโรงเรียนในอาํเภอบ้านนา สังกดั

สํานักงานเขตพืKนที9การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวมมีค่าเฉลี9ยอยู่ในระดบัมาก เมื9อพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ ดา้นที9มีค่าเฉลี9ยสูงที9สุดถึงตํ9าสุด ดงันีK  1) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน 2) ภาวะผูน้าํแบบให้มีส่วนร่วม 3) ภาวะ

ผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จ และ 4) ภาวะผูน้าํแบบสั9งการ 

 2. การบริหารประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนในอาํเภอบา้นนา สังกดัสํานักงานเขตพืKนที9การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7 โดยรวมมีค่าเฉลี9ยอยู่ในระดบัมาก เมื9อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที9มีค่าเฉลี9ยสูงที9สุดถึง

ตํ9าสุดเรียงตามลาํดบั ดงันีK  1) ความสามารถในการปรับเปลี9ยนต่อสภาวะแวดลอ้มที9มากระทบทัKงภายในและภายนอก 

2) ความสามารถในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  3) ความพึงพอใจในการทาํงานของครู 4) ความใฝ่รู้ 

รักการอ่าน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 4)  ความสามารถในการใชสื้9อ นวตักรรมและเทคโนโลยขีองครู 

 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี9ยนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของผูบ้ริหาร (Xtot) กบัการ

บริหารประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot ) สําหรับโรงเรียนในอาํเภอบ้านนา สังกัดสํานักงานเขตพืKนที9การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7 ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนั ทางบวกในระดบัสูง (rxy = 0.72) ที9ระดบันัยสําคญั 0.01 เมื9อ

X

(3) 



พิจารณาความสัมพนัธ์รายคู่ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี9ยนแปลง (แบบวิถีทาง-เป้าหมาย) ของ

ผูบ้ริหาร (Xtot) กบัการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot )  มีความสัมพนัธ์ทางบวกทัKงหมดทุกคู่โดยเรียนลาํดบั

ความสมัพนัธ์จากสูงไปหาตํ9า ไดด้งันีK  

   (1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมกบัการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์

ในระดบัสูง (rX4Ytot = 0.77) ที9ระดบันยัสาํคญั 0.01  

 (2)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนกบัการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์

ในระดบัสูง (rX1Ytot = 0.74) ที9ระดบันยัสาํคญั 0.01  

 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบมุ่งความสําเร็จกับการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียนมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัสูง (rX3Ytot = 0.73) ที9ระดบันยัสาํคญั 0.01  

 (4) ส่วนความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้าํแบบสั9งการกบัการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ใน

ระดบัตํ9า (rX2Ytot = 0.18) ที9ระดบันยัสาํคญั 0.05  โดยมีคู่ยอ่ยคู่หนึ9งที9ไม่มีความสัมพนัธ์ทัKงที9ระดบันยัสาํคญั 0.01 และ 

0.05 คือความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํแบบสั9งการกบัการบริหารประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research are three-fold: 1) To study school administrator’s transformational leadership in Banna 

District, Na-Kon-Na-yok Province under The Secondary Educational Service Area Office 7 2) To study the 

effectiveness of school administration in Banna District, Na-Kon-Na-yok Province  under The Secondary Educational 

Service Area Office 7 3) To study the relationship between school administrator’s transformational leadership and 

effectiveness of school administration in Banna District, Na-Kon-Na-yok Province  under The Secondary Educational 

Service Area Office 7. 

 This research was used cross-sectional  design. The population were 139 teachers from 3 secondary schools 

which were in Banna district and  under The Secondary Educational Service Area Office 7.  The sample were selected 

by cluster random sampling which compose of 103 teachers. The tool was 5 rating scale questionnaire and  datum 

were analyzed  by computer statistical packaged with percentage, mean, standard deviation. The hypothesises  were 

tested by Person’s product Moment Correlation Coefficient. 

 The research results revealed as follow  : 

 1) The school administrator ‘s transformational leadership in Banna District, Na-Kon-Na-yok Province 

under The Secondary Educational Service Area Office 7 were at high level in over all. When we considered in each 

aspect, we could sort from high to low mean as (1) Supportive Leadership (2) Participative Leadership (3) 

Achievement-oriented Leadership and (4) Directive Leadership. 

 2) The effectiveness of school administration in Banna District, Na-Kon-Na-yok Province  under The 

Secondary Educational Service Area Office 7 were at high level in over all. When we considered in each aspect, we 

could sort from high to low mean as (1) The ability to adjust surrounding which effect to inside and outside (2) The 

ability to allocate for performance resort (3) The satisfaction for teacher’s working (4) The knowledge, love to read, 

and seek knowledge by yourself of student and 5) The ability to use media, innovation and technology of teacher. 

 3) The relationship between school administrator’s transformational leadership and effectiveness of school 

administration in Banna District, Na-Kon-Na-yok Province  under The Secondary Educational Service Area Office 7, 

was at positive high level in over all at .01 significant. When considered for relationship in sub-pair, found that the 

relationship between transformational leadership and effectiveness administration had positive relationship in every 

sub-pair which could sort from high to low relationship as : 

(5) 



  (1) The relationship between supportive leadership and effectiveness of school administration was  

high level at .01 significance. 

  (2)  The relationship between participative leadership and effectiveness of school administration 

was  high level at .01 significance. 

  (3) The relationship between achievement-oriented leadership and effectiveness of school 

administration was  high level at .01 significance. 

  (4) The relationship between directive leadership and effectiveness of school administration was  

low level at .05 significance which one sub-pair had non relationship both .01 and .05 significance. 

Key Words : School administrator’s transformational leadership, Effectiveness of school administration 
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