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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

ในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทำงาน การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการครูของ

โรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 753 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ประกอบด้วย ข้าราชการครูจำนวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก และ 2) ข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานท่ีแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง, ผูfบริหารโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study the transformational leading 

behavior of the school administrators in group 6 under the Secondary Educational Service 

Area Office Bangkok 1; and 2) To compare the teachers’ opinions on the transformational 

leading behavior of the school administrators in group 6 under the Secondary Educational 

Service Area Office Bangkok 1, classified by education level and work experience. Research 

methodology was survey research. The population included 753 teachers at the schools 

in group 6 under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. Samples, 

totaling 254 teachers, obtained via stratified random sampling technique, comprised of 

the teachers at the schools in group 6 under the Secondary Educational Service Area 

Office Bangkok 1. The instruments used for data collection was a 5-level rating scale 

questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

Standard Deviation, and t-test. 

      The results of the research were found that: 1) The teachers’ opinions on 

transformational leading behavior of the school administrators in group 6 under the 

Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 were at high level in overall; and  

2) The teachers with different education levels and work experiences had no different 

opinions on the transformational leading behavior of the school administrators in group 6 

under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 
  

Keywords: Transformational Leading Behavior, School Administrators 

 

บทนำ 
จากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ไดfส_งผลกระทบใหfประเทศไทยจำเปÄนตfองเร_งพัฒนา 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือใหfสามารถพัฒนาคนใหfมีคุณภาพ 

อย_างเพียงพอต_อการดำรงชีวิตอยู_ไดfในสังคมท่ีกำลังเปล่ียนแปลงท้ังทางดfานเศรษฐกิจและสังคม  

โดยตfองการใหfประชากรของประเทศสามารถร_วมในการแข_งขันกับประชาคมโลกอ่ืน ๆ ไดfอย_างเหมาะสม 

จึงมีการบังคับใชfพระราชบัญญัติการศึกษาแห_งชาติ พ.ศ. 2542 และแกfไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ. ศ. 2553 

ซ่ึงเปÄนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยท่ีเปÄนกรอบหลักในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยมุ_งกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส_วนกลางไปยังสถานศึกษา องคzกรการปกครองส_วนทfองถ่ินและ

ชุมชน ซ่ึงมุ_งหวังใหfเปÄนการเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการศึกษาและตอบสนองความตfองการของชุมชน  

ตามมาตราท่ี 39 ท่ีระบุว_า ใหfกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดfานการบริหาร
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วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห_งชาติ, 2553)  

การบริหารการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือใหfเปÄนองคzกรแห_งการส_งเสริมการปฏิรูปการเรียนรูfใหfไดfดีน้ัน 

ผูfบริหารสถานศึกษาตfองเปÄนผูfมีวิสัยทัศนzกวfางไกล ท่ีจะทำใหfการจัดการเรียนรูfในโรงเรียน เปÄนไปอย_างมี

ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูfเรียนไปสู_อนาคตท่ีประสบความสำเร็จ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในป|จจุบันจึง

จำเปÄนจะตfองบริหารหน_วยงาน เพ่ือนำไปสู_การพัฒนาอย_างต_อเน่ืองภายใตfความร_วมมือของบุคลากรทุกฝêาย 

ดังน้ันการศึกษาจึงเปÄนรากฐานท่ีสำคัญประการหน่ึงในการสรfางสรรคzความเจริญกfาวหนfา และแกfไขป|ญหา

ต_าง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดfานต_าง ๆ เพ่ือใหfรูfเท_าทันการเปล่ียนแปลงใหfเปÄนไปตาม

สภาพสังคมและเศรษฐกิจในป|จจุบัน เพ่ือใหfมีความพรfอมในการเขfาสู_สภาวะของการเปล่ียนแปลงในป|จจุบัน 

ผูfบริหารของสถานศึกษาจึงไม_สามารถยึดติดอยู_กับรูปแบบภาวะผูfนำในการทำงานแบบเดิม โดยตfองมีการ

ปรับเปล่ียนตัวเองใหfเขfากับสถานการณzท่ีเกิดข้ึนไดf สอดคลfองกับการเปล่ียนแปลงท่ีตfองใชfการบริหารการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงลfวนแลfวแต_ตfองมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนองคzกรเพ่ือพัฒนาคนในองคzกรใหfเปÄนบุคคล

แห_งการเรียนรูfอยู_ตลอดเวลามีป|ญญา มีความรูf และมีภาวะผูfนำในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

(วิเชียร ชิวพิมาย, 2550) 

จากความเห็นดังกล_าวจะเห็นไดfว_า ผูfบริหารสถานศึกษาจะตfองมีบทบาทพฤติกรรมการนำการ

เปล่ียนแปลงในสถานศึกษา ผูfวิจัยในฐานะครูผูfสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียน

ในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำหรับนำขfอมูลไปใชfเปÄน

แนวทางในการวางแผนพัฒนาและเปÄนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาและหน_วยงานท่ีเก่ียวขfอง

ต_อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

แล้วนำมาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการทำวิจัย โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดของแบสและอโวลิโอ 

(Bass and Avolio, 1994) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพท่ี  
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                  ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
ขอบเขตด2านเน้ือหา  
การวิจัยมุ_งศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio, 1994) โดยกำหนดเน้ือหาของการศึกษาพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง 4 ดfาน ไดfแก_ ดfานการ 

มีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณz ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ ดfานการกระตุfนทางป|ญญาและดfานการคำนึงถึง

ความเปÄนป|จเจกบุคคล 
ขอบเขตด2านประชากร 
ประชากรท่ีใชfในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขfาราชการครูโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปÆการศึกษา 2564 ในภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 753 คน          

ขอบเขตด2านตัวแปร 
ตัวแปรตfน คือ สถานภาพของผูfตอบแบบสอบถาม ไดfแก_ 1) ระดับการศึกษา แบ_งเปÄน ระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรี 2) ประสบการณzการทำงาน แบ_งเปÄน ต่ำกว_า 10 ปÆ และ 10 ปÆข้ึนไป 
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 

ดfาน ไดfแก_ 1) ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณz 2) ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 3) ดfานการกระตุfนทาง

ป|ญญา 4) ดfานการคำนึงถึงความเปÄนป|จเจกบุคคล 
 

สถานภาพของผู2ตอบแบบสอบถาม 
 
1. ระดับการศึกษา   

- ปรญิญาตร ี

- สูงกว_าปรญิญาตร ี

2. ประสบการณAการทำงาน 
- ต่ำกว_า 10 ปÆ 

- 10 ปÆ  ข้ึนไป 

ความคิดเห็นของข2าราชการครูท่ีมีต̂อพฤติกรรม
การนำการเปลี่ยนแปลงของผู2บริหารโรงเรียน 
ในกลุ^ม 6 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 ด2าน 

 

1. ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณz 

2. ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 

3. ดfานการกระตุfนทางป|ญญา 

4. ดfานการคำนึงถึงความเปÄนป|จเจกบุคคล 
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การวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูfวิจัยไดfดำเนินการศึกษาวิจัย ตามข้ันตอน ดังน้ี 
       1. ประชากรและกลุ_มตัวอย_าง 

       2. เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัย 

       3. การสรfางเคร่ืองมือท่ีใชfในการศึกษาวิจัย 

       4. การเก็บรวบรวมขfอมูล 

       5. การวิเคราะหzขfอมูล 

       6. สถิติท่ีใชfในการวิเคราะหzขfอมูล 

 

ผลการวิจัย 
1. ข้าราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 254 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 69.69 และมีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 148 คน  

คิดเป็นร้อยละ 58.27 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน 

(n= 254) 

 

2. ข้าราชการครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (x"= 3.74, S.D.= 0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 

 

สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ระดับการศึกษา 

       - ปริญญาตรี 

       - สูงกว่าปริญญาตรี  

 

177 

77 

 

69.69 

30.31 

  2. ประสบการณ์การทำงาน 

         - ต่ำกว่า 10 ปี 

         - 10 ปีข้ึนไป 

 

148 

106 

 

58.27 

41.73 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมี 

               ต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

               การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  โดยรวม 

(n= 254) 

ข้อ พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร &" S.D. แปลผล 
1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.83 0.69 มาก 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.70 0.65 มาก 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.71 0.63 มาก 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.70 0.65 มาก 

รวม 3.74 0.66 มาก 
 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ดังน้ี 

   3.1 ข้าราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้าราชการครูท่ีมี

ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท่ีนัยสำคัญ .05 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ 

               ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

               เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา 

(n= 254) 

ข้อ 
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษา 

t 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญา

ตรี 
Sig 

&" S.D. &" S.D.  

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.84 0.28 3.82 0.24 0.437 0.662 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.71 0.28 3.69 0.27 0.680 0.497 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.70 0.28 3.74 0.26 -1.018 0.310 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.70 0.32 3.72 0.27 -0.571 0.568 

รวม 3.74 0.24 3.74 0.21 -0.152 0.880 
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   3.2 ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการนำการ

เป ล่ียนแปลงของผู้บ ริหารโรงเรียนในกลุ่ม  6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน ท่ีนัยสำคัญ .05 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของ 

               ผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  

               เขต 1 จำแนกตามประสบการณzการทำงาน 

(n= 254) 

ข้อ 
ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทำงาน 
t 

 

ต่ำกว่า 10 ปี 10 ปีข้ึนไป Sig 

&" S.D. &" S.D.  

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.84 0.28 3.82 0.26 0.831 0.407 

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.70 0.29 3.71 0.27 -0.194 0.847 

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.70 0.30 3.74 0.24 -1.308 0.192 

4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.69 0.32 3.73 0.27 -1.112 0.267 

รวม 3.73 0.25 3.75 0.21 -0.555 0.578 

 

อภิปรายผล 
พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 4 ดfาน คือ 1) ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณz  

2) ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 3) ดfานการกระตุfนทางป|ญญา และ 4) ดfานการคำนึงถึงความเปÄนป|จเจก

บุคคล ผลการวิจัยพบว_าโดยรวมอยู_ในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะสภาวการณzในโลกป|จจุบันมีการเปล่ียนแปลง

อย_างรวดเร็ว ดังน้ัน ผูfบริหารตfองพัฒนาตนเองใหfเท_าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาอย_างเปÄนระบบ ทำใหfครูผูfสอนมีการยอมรับนับถือ ศรัทธา ใหfความเคารพ ประทับใจต_อ

ผูfบริหาร รวมท้ังปฏิสัมพันธzท่ีดีต_อผูfร_วมงานและคอยช_วยเหลือผูfอ่ืน เพ่ือใหfบรรลุเป≥าหมายท่ีตfองการ  

ซ่ึงสอดคลfองกับงานวิจัยของ จันทรzประภา สิงหzณียz (2556) ไดfทำการศึกษาภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของ

ผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 

ผลการศึกษา พบว_า 1) ภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมพบว_ามีการปฏิบัติอยู_ในระดับมาก 

และผลการเปรียบเทียบภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน จำแนกตามตำแหน_งและขนาด

ของสถานศึกษา มีพฤติกรรมแตกต_างกันอย_างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 2) แนวทางการพัฒนาภาวะ
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ผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเมืองอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีดังน้ี ผูfบริหารควรศึกษาหาความรูfและสรfางวิสัยทัศนzในการทำงาน เพ่ือใหf

คณะครูมีศรัทธาในความรอบรูf และความสามารถในการบริหารใหfความสนใจช่ืนชมผลงานของครูท่ี

ปฏิบัติงานไดfดี และใหfคำแนะนำแก_คณะครูทุกโอกาส และมีความสามารถในการติดต_อส่ือสารไดfเหมาะสม

กับความแตกต_างของบุคคล และซ่ึงสอดคลfองกับงานวิจัยของ ปาณิสรา ตรัสศรี (2559) ไดfทำการศึกษา

ภาวะผูfนำ การเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองคzกรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุz 

พบว_า 1) ระดับภาวะผูfนำ การเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองคzกรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขตอำเภอเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุz พบว_า โดยภาพรวมอยู_ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปÄนรายดfานพบว_า อยู_ในระดับมากทุก

ดfาน โดยเรียงลำดับความสำคัญค_าเฉล่ียจากมากไปหานfอยไดfดังน้ี ดfานการมีอิทธิพลอย_างมีอุดมการณz  

ดfานการคำนึงถึงความเปÄนป|จเจกบุคคล ดfานการกระตุfนทางป|ญญา และดfานการสรfางแรงบันดาลใจ 

ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูfนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารองคzกรปกครองส_วนทfองถ่ินในเขต

อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุz ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองคzกรปกครองส_วนทfองถ่ิน พบว_า จำแนก

ตามระดับการศึกษา ประเภทบุคคล และหน_วยงานท่ีสังกัด โดยรวมแตกต_างกัน อย_างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05   

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัย พบว_า พฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในดfานการสรfางแรงบันดาลใจ และดfาน

การคำนึงถึงความเปÄนป|จเจกบุคคล มีค_าเฉล่ียนfอยกว_าดfานอ่ืน ๆ ดังน้ันผูfบริหารสถานศึกษาควรใหf

ความสำคัญเปÄนพิเศษในเร่ืองการสรfางแรงบันดาลใจ และดfานการคำนึงถึงความเปÄนป|จเจกบุคคล ใหfมาก

ท่ีสุด ผูfบริหารควรมีการสรfางเจตคติและค_านิยมท่ีดีในการปฏิบัติงานแก_ขfาราชการครู แสดงความม่ันใจใน

การแกfป|ญหาการบริหารการจัดการ สรfางขวัญและกำลังใจใหfแก_ขfาราชการครู จูงใจใหfขfาราชการครู

ปฏิบัติงานโดยเห็นแก_ประโยชนzขององคzกร สรfางความตระหนักรูfและเห็นคุณค_าของการปฏิบัติงานแก_

ขfาราชการครู ใหfผลตอบแทนแก_ขfาราชการครูโดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน สนับสนุน

ขfาราชการครูใหfปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย_างต_อเน่ือง เช่ือม่ันในความสามารถการปฏิบัติงานของ

ขfาราชการครู มีการนิเทศขfาราชการครูอย_างสม่ำเสมอ มอบหมายใหfขfาราชการครูปฏิบัติงานตามความรูf

ความสามารถ ปฏิบัติต_อขfาราชการครูตามความแตกต_างระหว_างบุคคล มีการกระจายอำนาจในการ

ปฏิบัติงานแก_ขfาราชการครูตามความเหมาะสม สนับสนุนใหfขfาราชการครูพัฒนาตนเองตามเสfนทางอาชีพ 

แสดงความช่ืนชมและยกย_องขfาราชการครูท่ีมีผลงานโดดเด_นเปÄนท่ีประจักษz เอาใจใส_ขfาราชการครูทุกคน

ตามความตfองการจำเปÄน ใชfเทคนิคการบริหารจัดการในการมอบหมายงานตามความรูf ความสามารถ 

2. จากการวิจัย พบว_า ขfาราชการครูท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณzการทำงานต_างกัน  

มีความคิดเห็นต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไม_ต_างกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก ระดับการศึกษาและ
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ประสบการณzการทำงานท่ีต_างกันของขfาราชการครูไม_มีผลต_อการบริหารงานของผูfบริหารสถานศึกษา 

เพราะส_วนใหญ_แลfวครูจะดูท่ีผลการกระทำและความประพฤติของผูfบริหารเปÄนสำคัญ ท้ังดfานการมีอิทธิพล

อย_างมีอุดมการณz ดfานการสรfางแรงบันดาลใจ ดfานการกระตุfนทางป|ญญา และดfานการคำนึงถึงความเปÄน

ป|จเจกบุคคล ดังน้ันระดับการศึกษาและประสบการณzการทำงานต_างกันของขfาราชการครูจึงไม_มีผลต_อ

ความคิดเห็นของขfาราชการครูท่ีมีต_อพฤติกรรมการนำการเปล่ียนแปลงของผูfบริหารโรงเรียนในกลุ_ม 6 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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