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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในกลุ ่มเครือข่ายบางพลี 2 จำนวน 108 คน สุ ่มโดยวิธี Stratified 
Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ t-test  Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ครูที่มีเพศ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหาร 
 
ABSTRACT 
 The objectives of his thesis were, 1) to study the level of transformational leadership 
of school administrator’ toward teachers’ opinion at Bangphli 2  network group and 2 )  to 
compare teachers’ opinion toward transformational leaderships of school’s administrator. 
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The sample were 108  teachers at Bangphli 2  Network Group and were randomized by 
Stratified Random Sampling. The tool for collecting data was a questionnaire which 5 rating 
scales. The used statistics were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test 
Independent 
 The research result reveal that: 1 )  Transformational leaderships of school’s 
administrators follow teachers’ opinion had stand on high level in overall. When considered 
in every aspects which could rank by mean from high to low as individual awareness, 
inspiration creation, intellectual encouraging and Ideology influence. 2 )  Teachers’ opinion 
who different sex and education level had opinion toward transformational leaderships of 
school’s administrators weren’t difference in overall. 3 )  Teachers at Bangphli 2  school 
network group who different age had opinion, toward transformational leaderships of 
school’s administrators, difference in overall at 0.05 significant. 
 
Keywords: Transformational Leaderships, Administrators 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่
สำคัญของสถานศึกษาและเป็นผู ้นำวิชาชีพที่
จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ ด ี  จ ึ งจะนำไปส ู ่ การจ ัดและการบร ิหาร
สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำที่เอ้ือ
ต ่อการบร ิหารและจ ัดการศ ึ กษา ในย ุ คนี้  
โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวิชาการและภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง (ธีระ  รุณเจริญ, 2550) 
 สำหรับโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มทั้งสิ้น 
7 โรงเรียนนั ้น ผู ้บริหารแต่ละโรงเรียนย่อมมี
ความคิดเห็นและมีศิลป์ในการบริหารแตกต่างกัน
ออกไป อันนำมาซึ ่งความเจริญก้าวหน้าของ

อาคารสถานที ่ บุคลากรในโรงเรียนตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ความสำเร็จของการบริหารงานของผู้บริหาร 
ที่ผ่านมาโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 2 มีปัญหาใน
หลายด้านเช่น จำนวนเด็กลดลง ขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอน อาคารเรียนไม่พร้อม และ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ครูรับผิดชอบงานหลายด้าน 
เพื ่อให ้ป ัญหาดังกล ่าวได ้ร ับการแก้ไข และ
ผู้บริหารจะได้ทราบข้อมูลว่าต้องพัฒนาตนเอง
ด้านใดบ้าง จากเส ียงสะท้อนของคร ูในกลุ่ม 
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 
 จากที่กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น ในฐานะ
ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยเป็นครู นอกจากเป็นผู ้ให้ความรู ้แก่
นักเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
ทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วง 
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ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่ม เครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สม ุทรปราการ เขต 2 เพ ื ่อนำผลท ี ่ ได ้จาก
การศ ึ กษา เป ็นแนวทางสำหร ับผ ู ้ บ ร ิหาร
สถานศึกษานำไปพัฒนาตนเองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 . เพ ื ่อศ ึกษาระด ับภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ต ่อภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2  
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ ่งศึกษาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ตามกรอบแนวคิดของแบส 
และอะ โ ว ล ิ โ อ  ( Bass and Avolio, 199 4 )  
ใน 4 ด ้าน ได ้แก ่  1) การม ีอ ิทธ ิพลอย ่างมี
อ ุ ดมการณ ์  2 )  ก า รสร ้ า งแร งบ ั นดาล ใจ  
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคำนึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 จำนวน จำนวน 7 โรงเรียนรวม 150 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 จำนวน 108 คนโดยการ
กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างด้วยตารางกำหนด
ขนาดของเครจซี ่และมอร ์แกน (Krecie and 
Morgan, 1970) แล ้วดำเน ินการส ุ ่มช ั ้นภ ูมิ  
(Stratified Random Sampling) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจ ัยครั ้งนี ้  ม ุ ่งศึกษาภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บร ิหาร ตามกรอบแนวคิดของ  

แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994)  
ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บ ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่าย 

บา งพลี  2  สั ง กั ด ส า นั ก ง าน เ ขตพื ้นที่ ก า รศึ กษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2  ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  

2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา 

4) การค านึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

สถานภาพส่วนบคุคลจ าแนกเป็น 

1) เพศ 

1.1) เพศชาย 

1.2) เพศหญิง 

2) อายุ 

2.1) อาย ุ23-40 ปี 

2.2) อาย ุ41-60 ปี 

3) ระดบัการศกึษา 

3.1) ปริญญาตรี 

3.2) สงูกว่าปริญญาตรี 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา ภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยใช้แบบวิจัยในเชิง
พรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง
จำนวน 108 คน ซึ ่งกำหนดด้วยตารางกำหนด
ขนาดของเครจซี่ และมอร ์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) และสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โ ด ย ใ ช ้ แบบสอบ ถ า ม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นเครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ืออธิบายตัวแปรใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนุมาน
สถิติใช้ t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดย

ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก (�̅� = 4.03) เมื่อ
เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 

การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล (�̅� = 4.20) 

การสร้างแรบันดาลใจ (�̅�  = 4.09) การกระตุ้น

ทางปัญญา (�̅�  = 4.03) และการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์ (�̅�  = 3.81) 
 2 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 3.81) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 
ผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ 

ได้ (�̅� = 3.90) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ผู ้บริหารมีความมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติงานตาม

วิสัยทัศน์ที่วางไว้ (�̅� = 3.70) 
 3 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
ในโกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.70) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ

ผู้ร่วมงาน (�̅� = 4.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมุ่งมั่นให้งาน

ที่ทำประสบความสำเร็จ (�̅� = 3.81) 
 4 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ด ้านการกระตุ ้นทางปัญญาอยู ่ ในระดับมาก  

(�̅� = 4.03) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหาร

เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (�̅� = 4.19) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารกระตุ ้นให้

ผู้ร่วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ (�̅�  = 3.89) 
 5 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ด้านการคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.20) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองอย่าง
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สม่ำเสมอ (�̅� = 4.36) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้บริหารเข้าใจความสามารถที่แตกต่าง

ของแต่ละบุคคล (�̅� = 4.04) 
6. ครูที ่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความ

ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าครูที่มีเพศแตกต่างกันมีของครูต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 
2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในด้านการกระตุ้น
ทางปญัญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 7. ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน
ด้านการการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการ
กระตุ้นทางปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง
กัน 

 8. ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พ ิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่าคร ูท ี ่ ม ี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผู้ บร ิห าร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
เครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1 . ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การคำนึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัตน์  จีนขาวขำ 
(2547) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
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จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การสร้างบารมี และด้านการคำนึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นลำดับสุดท้าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภิรมย์  ถินถาวร (2550) ได้ศึกษา
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู
โรงเรียนในอำเภอบ้านโพธิ์  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการร ับร ู ้ของข้าราชการครู
โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  อุ ่นวิเศษ 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และองค์การแห่งการ
เรียนรู ้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของมนูญ  พรมรักษา 
(2554) ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต  1  พบว ่ า  พฤต ิ กรรมภาวะผ ู ้ น ำ ก าร
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยรวมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
พฤติกรรมภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง อยู ่ใน
ระดับดี โดยสูงสุด โดยพฤติกรรมภาวะผู้นำที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาตนเอง และพฤติกรรม ภาวะผู้นำ
ที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ ทำให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทบทวนความคิดต่าง ๆ ที่ไม่เคย
โต้แย้งมาก่อน ซึ ่งสอดคล้องกับ Leithwood 
(1992) ได ้ ให ้ความเห ็นว ่ าภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีแนว
ปฏิบัติ 3 ประการ คือ 1) ช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้
มีการพัฒนา และ ยังสามารถทำงานร่วมกับคน
อื ่นได้ในกลุ ่มสมาชิก สามารถพูดคุย ส ังเกต 
วิพากษ์วิจารณ์และวางแผนร่วมกันได้ กำหนด
เป้าหมายร่วมกัน โดยใช้เทคนิคระบบราชการเพ่ือ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ใช้ภาวะ
ผู ้นำร่วมกับเพื ่อนร่วมงานโดยการมอบอำนาจ 
และสื ่อสารให้ทราบถึงมาตรฐานของโรงเรียน 
และสร้างความเชื ่อถือ 2) ส่งเสริมให้ครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาได ้พ ัฒนา ด ้วยการ
ยกระดับแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาเป้าหมายโดยรวม
ร่วมกัน เพื่อความเจริญในอาชีพ มีภาระผูกพัน
และภารกิจของโรงเร ียนร่วมกัน ให้บทบาท
ผู ้ร ่วมงานในการแก้ป ัญหาเพื ่อการปรับปรุง
สถานศึกษา มีเป้าหมายชัดเจนสมจริง 3) ช่วยให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูกพันกับกิจกรรม
ใหม่ ๆ และมีความพยายามมากขึ้น รวมทั้งต้อง
ให ้ความเช ื ่อถ ือว ่า เพ ื ่อนร ่วมงานสามารถ
พัฒนาการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้นำทำคนเดียว 
 2. ครูที ่มีเพศแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมไม ่แตกต ่างก ัน ซ ึ ่ ง ไม ่ เป ็นไปตาม
สมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ลำดวน  เอี่ยมอาจ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงของผ ู ้บร ิหาร
สถานศ ึกษาในจ ั งหว ัดกำแพงเพชร ส ังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
พบว่า จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ครูใน
จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง และผู้ที ่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ต ่างก ัน ม ีความค ิด เห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ
และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในการบริหารงาน
กับครูที่เท่าเทียมกันทุกคน ไม่ยึดประสบการณ์ใน
การทำงานหรือความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมาเป็นหลักในการมอบหมายงาน  
 3. ครูที ่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
ค ิดเห ็นต ่อภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
กลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระด ับ .05 ซ ึ ่งเป ็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของซอฟี ราเซะ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนใน
อำเภอทุ ่งยางแดง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 พบว่า ผล

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ในอำเภอทุ่งยางแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำแนก
ตามตัวแปรอายุ พบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูมีความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที ่ของผู ้บร ิหารมากยิ ่งขึ ้นในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ครูมีทัศนคติที่
เหมือนกัน พร้อมทั้งเข้าใจถึงนโยบายด้านการจัด
การศึกษามากขึ้นที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข  
 4. ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐดนัย  วัฒนสุข (2554) ศึกษา
เรื ่อง ภาวะผู ้นำการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในอำเภอดาพระยา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน
อำเภอดาพระยา ส ังก ัดสำนักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยกล่าวว่า 
อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดกระแส
นำไปสู่การวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังเชิงรุก
และเชิงรับ จะเห็นได้จากแนวทางการปฏิรูป
การศ ึกษาจะเน ้นการกระจายอำนาจไปยัง
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สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารในยุค
ปฏิรูปการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และ
วิธ ีการบริหารของตน ต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ
วุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ล้วนเป็นผู้ได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตื่นตัว
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล 
มีเหตุผลในการบริหารงาน ประกอบกับผู้บริหาร
ทุกคนต่างได้รับการศึกษาค้นคว้าจากการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ก่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ 
และความเชี ่ยวชาญในการบริหารงานได้เป็น
อย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อให้เกิดการ
บริหารงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทางวางไว้ 

1.2 ผู้บริหารต้องมีความสามารถใน
การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมุ่งมั่นให้งานที่ทำ เพื่อให้
เกิดความสำเร็จ 

1.3 ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2 . 1  คว รศ ึ กษาภาวะผ ู ้ น ำ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารของครูในกลุ่มเครือข่าย
บางพลี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายบางพลี 
2  ส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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