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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) เพื ่อศึกษาภาวะผู นำการเปลี่ยนแปลงของผู บริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยจำแนกตามเพศและประสบการณ

การทำงาน 

 การวิจัยนี ้เปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบดวยบุคลากรในหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี จำนวนรวม 3,444 คน กลุ มตัวอยางใชวิธีการสุ มแบบการสุ มอยางงาย ประกอบดวย 346 คน 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ๆ ไดแก (1) ศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรโดยรวมอยู ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบภาวะผู นำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศ และประสบการณการทำงาน

ดังน้ี (2.1) บุคลากรในหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (2.2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีท่ีมี

ประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสำคัญท่ี .05 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 

 

ABSTRACT  

The objectives of this research were: (1) to study transformational leadership of administrators 

in Sukhothai Thammathirat Open University according to opinions of university personnel; (2) to 

compare transformational leadership of administrators in Sukhatothai Thammathirat Open University 

according to opinions of university personnel classified by sex and educational experiences. 

 Research methodology was a survey research. The population, totaling 3.444 persons, included 

university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University. Sample, totaling 346 persons, 



218 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

obtained via simple random sampling technique comprised of university personnel in Sukhothai 

Thammathirat Open University, Nonthaburi province. Rresearch procedure consisted of 4 steps: (1) study 

of research problem; (2) research design; (3) data collection and analysis data; and (4) research reporting. 

The instrument was a 5-level rating scales questionnaire. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and were tested hypothesis by independent t-Test.  

 Major Finding: (1) transformational leadership of administrators in Sukhothai Thammathirat 

Open University according to opinions of university personnel, in overall were at high levels; (2) the 

comparison of transformational leadership of administrators in Sukhothai Thammathirat Open University 

according to opinions of university personnel classified by gender and work experiences were as follow; 

(2.1) the opinions of university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 

procince, who different gender, toward transformational leadership of administrators were not different 

in overall; (2.2) the opinions of university personnel in Sukhothai Thammathirat Open University, 

Nonthaburi province, who different work experiences , toward transformational leadership 

administrators were different in overall at significance .05 level. 

Keyword: Transformational leadership 

 

บทนำ 

  ในยุคปจจุบัน ผูนำ จะตองรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และตองรูจักจุดออน หรือขอจำกัดของโรงเรียนใน

ภาครัฐที่อยูในระบบราชการ ซึ่งตางจากโรงเรียนเอกชน ที่มีความยืดหยุน มีขั้นตอนบริหารงานไมซับซอน ทำใหเปนขอ

ไดเปรียบในการพัฒนาองคการภายใตภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดำเนินไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาภาวะผูนำใน

สถานศึกษาจึงเปนสิ่งจำเปนมากเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษา จะตองดำเนินการในเรื่องเก่ียวกับปญหาสถานการณตาง ๆ 

และผูบริหารจะตองมีความสามารถ มีทักษะในอันท่ีจะนำไปสูความสำเร็จผูบรหิารจะตองเพ่ิมพูนความสามารถและความรู

ทางทักษะรูปแบบของทักษะในอนาคต จะตองมีความพรอมในการเปนนักบริหารมืออาชีพที่สมบูรณ การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วมากข้ึน องคการท่ีจะประสบความสำเร็จจะตองเปลี่ยนแปลงตนเองอยางรวดเร็ว ผูนำขององคการแตละแหง

นั้น ตางตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงภายในจะตองสอดคลองกับสภาพเปลี่ยนแปลงภายนอก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกมากเทาใด ก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงภายในมากเทานั ้น องคการที่มีประสิทธิผล คือองคการที่สามารถ

ดำเนินงานไดสำเร็จตามเปาหมายและบุคคลสำคัญที่มีสวนผลักดันองคการไปสูความสำเร็จก็คือ ผูนำหรือผูบังคับบัญชา

นั่นเอง โดยการใชภาวะผูนำ (Leadership) ในการปกครองบังคับบัญชา ชักจูงใหผูใตบังคบับัญชา ใหความรวมมือรวมใจ

กับผูนำ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ ดำเนินงานไปสูจุดมุงหมายขององคการ (พัชรี พลอยเทศ, 

2560: 1) 

 ภาวะผูนำเปนคำที่เกาแกที ่สุดคำหนึ่งในอารยธรรมของโลก นับตั้งแตในยุคของการลาสัตว ยุคของการ

เกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่งถึงยุคของความรูหรือเทคโนโลยี ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยที่ผานมาพบวาความสำเร็จ

ของกลุมของสังคมหรือของประเทศหรือของอารยธรรมตาง ๆ นั้นขึ้นอยูกับภาวะผูนำของหัวหนาหรือผูนำ ผูปกครอง 

ผูบริหาร หรือของสมาชิกในกลุมเหลานั้นความหมายสวนใหญของภาวะผูนำ สะทอนใหเห็นถึงสมมติฐานที่เกี่ยวกับ

กระบวนการซึ ่งบุคคลหนึ ่งมีอิทธิพลตอผู อื ่นในการนำ การอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม และการสราง

ความสัมพันธในกลุมหรือองคการ ภาวะผูนำมีความหมายถึงคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเปน

ปฏิสัมพันธ หรือเปนวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลท่ีสามารถมีอิทธิพลตอผูอ่ืนหรือกลุมคน สามารถสรางแรงบันดาลใจหรือ
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สรางความปรารถนาทำใหเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใชความสามารถอยางดี

ท่ีสุด และชวยเพ่ิมพลังอำนาจของผูอ่ืน เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย และท่ีสำคัญคือพวกเรามนุษยทุกคนสามารถ

จะมีภาวะผูนำได สามารถนำไดตลอดเวลา นอกจากนั้น “ผูนำที่ดี” จะชวยทำใหความฝนของมนุษยเราเปนความจริง 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 2556: 57) 

 สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งข้ึนเพ่ือขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก

ประชาชน มีลักษณะเปนมหาวิทยาลัยในระบบเปด ดำเนินการสอนโดยใชระบบการสอนทางไกล จัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี แบบมหาวิทยาลัยเปดโดยรับนักศึกษาไมจำกัดจำนวน ปจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปด

การศึกษาถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชา ผูบริหารแตละสำนัก แตละสาขายอมมีความคิดเห็นและมีศิลปในการ

บริหารแตกตางกันออกไป อันนำมาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกรโดยภาพรวม จากท่ีกลาวมาท้ังหมดในขางตนดังน้ัน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะนำพาองคการทางการศึกษานั้นไปสูความสำเร็จตามเปาหมายได

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บุคลากรที ่ม ี เพศตางก ันม ีความคิดเห ็นต อภาวะผู นำการเปล ี ่ยนแปลงของผ ู บร ิหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแตกตางกัน 

 2. บุคลากรที่มีประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร ตามกรอบแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994) ใน 4 ดาน ไดแก 

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2) การสรางแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุนทางปญญา 

4) การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3,444 คน 

ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำงบประมาณแผนดินและเงินรายได ลูกจางชั่วคราวงบประมาณแผนดิน

และเงินรายได 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 346 

คน ซึ่งไดมาโดยการเทียบตารางสัดสวนเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970: p.608) สุมโดยวิธีอยางงาย 

(Simple random sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

 3.1 ตัวแปรตน คือ สถานภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ไดแก 

1) เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง 

2) ประสบการณการทำงาน ไดแก ต่ำกวา 10 ป และตั้งแต 10 ปข้ึนไป  

 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร ใน 4 ดาน ไดแก    

1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2) การสรางแรงบันดาลใจ  

3) การกระตุนทางปญญา  

4) การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

4. เคร่ืองมือในการวิจัย 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตามความคิดเห็นของบุคลากร เปนแบบสอบถามมาตราสวนคา 5 ระดบั ตามกรอบแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ (Bass 

and Avolio,. 1994) ใน 4 ดาน ไดแก 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2. การสรางแรงบันดาลใจ 3. การกระตุนทาง

ปญญา 4.การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล จำนวน 20 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

   5 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารมากท่ีสุด 

   4 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารมาก 

   3 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารปานกลาง 

   2 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารนอย 

   1 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นตอผูบริหารนอยท่ีสุด 

 5. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  

2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันดวย Independent t-test  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ ผู วิจัยมุ งศึกษาภาวะผู นำการเปลี ่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชตามความคิดเห็นของบุคลากร ตามกรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ผูวิจัยได

สรุปตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จำนวน 346 คน สวน

ใหญเปนเพศหญิง จำนวน 249 คน คิดเปนรอยละ 71.97 และเพศชาย 97 คน คิดเปนรอยละ 28.03 สวนใหญมี

ประสบการณการทำงานตั้งแต 10 ปข้ึนไป จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 63.58 และต่ำกวา 10 ป จำนวน 126 คน คิด

เปนรอยละ 36.42 

 2. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( X  = 3.88) ดานการคำนึงความเปนปจเจกบุคคล ( X  = 3.85) ดานการกระตุนทางปญญา  

( X  = 3.83) และดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X  = 3.77) 

2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับมาก ( X  = 3.88) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร ( X  = 4.08) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารยอมเสียสละผลประโยชนเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม ( X  = 3.76) 

2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก ( X  = 3.77) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารสราง

บรรยากาศใหเกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกันกับบุคลากร ( X  = 3.84) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารโนมนาวให

บุคลากรมุงมั่นใหงานท่ีทำประสบความสำเร็จ ( X  = 3.70) 

2.3 ดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก ( X  = 3.83) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใหคำแนะนำ

ในการแกไขปญหาในการทำงานอยางเปนระบบ ( X  = 3.90) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร

ออกความคิดเห็น ( X  = 3.75) 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ตามความคิดเห็นของบุคลากร ใน 4 ดาน ไดแก 

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุนทางปญญา  

4. การคำนึงความเปนปจเจกบุคคล 

สถานภาพของบุคลากร จำแนกตาม 

1. เพศ 

-เพศชาย  

-เพศหญิง 

2. ประสบการณการทำงาน  

-ต่ำกวา 10 ป  

-ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
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2.4 ดานการคำนึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก ( X  = 3.85) ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ ( X  = 4.01) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหาร

มอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร ( X  = 3.74) 

3. การเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร จำแนกตามเพศและประสบการณการทำงาน 

3.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3.2 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคำนึง

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนทางปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การดำรงชีวิตเพ่ือใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มี

ทักษะดานการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ภรณวด ีประเสริฐดี (2557) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 

พบวา ระดับพฤติกรรมภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัยเขต 2 ในภาพรวม พบวา อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตัวบงช้ีเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดาน

การสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากภาวะผู นำเปนกำลังที ่สำคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใหประสบ

ความสำเร็จ ดังนั้นสถานศึกษาใดที่มีผูนำหรือผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ สถานศึกษานั้นก็จะประสบ

ความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ นนทกร อรุณโน (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบรหิาร

สถานศึกษา ไดผานการอบรมคัดเลือกเขาเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงมีคุณภาพ และมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน เขารับการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมพูนความรู การดูงาน การอบรมสัมมนา  

 2. บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำ

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน อาจเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไม

ยึดติดเรื่องความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงในการมอบหมายงาน และปฏิบัติตอครูที่ไมวาจะเพศใดอยางเทา

เทียมกันทุกคน สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี อึ่งพวง (2560) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกลุมพนัสนิคม 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การเปนผูสรางแรงดลใจ การเปนผูมีบารมี การเปน

ผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล และการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
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ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถกระตุนใหผูตามเกิดความกระตือรือรน มีวิสัยทัศนกวางไกล 

สามารถแสดงความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  

3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมแตกตางกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน อาจเปนเพราะ

ผูบริหารที่มีประสบการณทำงานตางกัน มีแนวคิดการทำงานตางกัน โดยคนที่มีประสบการณมากกวาอาจมีทักษะการ

แกปญหา ทักษะการบริหารงานและการบริหารคนไดดีกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หาดแกว ทองขาว (2558) วิจัย

เรื่อง วิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นของผูบริหาร และ ครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 5 จำแนกตามประสบการณทำงานในสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนือ่งจากวา การสั่งสมประสบการณทาใหเกิด

มุมมองท่ีแตกตางกัน ผูท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไปผานการบริหารงานหลายรูปแบบ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามความ

คิดเห็นของบุคลากร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารควรเพิ่มทักษะการโนมนาวใหมากยิ่งขึ้น ใหบุคลากรมุงมั่นใหงานที่ทำประสบความสำเร็จ เพ่ือ

ความกาวหนาของหนวยงาน 

2. ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรออกความคิดเห็นใหมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อนำมาปรับกระบวนการทำงานใน

หนวยงานของตนใหตรงกับความตองการของผูรวมงาน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรวิจัยเรื่องความสัมพันธของวิสัยทัศนและพฤติกรรมผูนำของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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