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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี ้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครู

โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนจ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวนทัง้สิน้ 201 คน สุ่มโดยวิธี 

Stratified random sampling เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า t-test  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ดา้นการค านึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 2) การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูครูผูส้อนโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศและ

ระดบัการศึกษา พบว่า 2.1) ครูผูส้อนโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2) ครูผูส้อนโรงเรียนในสงักัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั 

 

ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร, ความคิดเห็นของครู 

 
ABSTRACT 

This thesis had 2  objectives were 1 )  to study the teachers’ opinion level of 

transformational leadership of administrators under Chomthong district office, Bangkok 

metropolitan administration. 2)  to compare opinions of teachers in schools under Chomthong 

district office, Bangkok toward transformational leadership of school administrators which 

classified by gender and education of the respondents. The sample consisted of 201 teachers 

in schools under Chomthong district office, Bangkok metropolitan administration in academic 

year of 2 0 1 7  and selected by stratified random sampling. The used instrument for data 

collecting were 5 levels rating scale questionnaires. The used statistic in the data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and tested hypothesis by One Sample t-test. 

The results of the study were found that: 1)  Teachers’ opinion of the transformational 

leadership under Chomthong district office, Bangkok metropolitan administration, overall were 

at high levels. When considered in each aspect, sorted by descending in terms of, influence 

of ideology, individual regard consideration, intellectual stimulus and motivational inspiration. 

2 )  To compare teachers’ opinion classifying with gender and education were found:  

2 .1 )  Opinions of teachers in schools under Chomthong district Office, with different gender 

toward transformational leadership of school administrators, the overall were not different.  

2.2) Opinions of teachers in schools under Chomthong district Office, with different educations 

toward transformational leadership of school administrators, the overall were not different. 

 

Keywords: Transformational leadership of administrators, Teachers’ opinion 
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บทน ำ 

ในปัจจุบันภาวะผู้น  า มีส่วนส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการเกิด การด ารงอยู่ การเสื่อม และ

การดบัสญูของทกุองคก์าร ปัญหาตา่ง ๆ จงึเป็น

สิ่งท้าทายความสามารถของผู้น  าในปัจจุบัน 

องค์การหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ ย่อมถูก

ท าลาย ผู้น  าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อน าองคก์ารไปสู่ความสามารถ

ในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามใน

ฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

โลก จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ

การเมืองการปกครอง อีกทัง้ดา้นการศกึษาดว้ย 

จากการศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง 

( Transformational leadership) ข อ ง แ บ ส 

(Bass, B.M. 1985) พบว่าเป็นกระบวนที่ มี

อิ ท ธิพลต่อการ เปลี่ ยนแปลง เจตคติ และ

พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร สรา้งความ

ผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของ

วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ที่ส  าคัญขององคก์าร 

และภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงนีย้ังเก่ียวขอ้ง

กบัอิทธิพลของผูน้  าที่มีผลต่อผูต้าม แต่อิทธิพล

นัน้เป็นการใหอ้  านาจแก่ผูต้ามใหก้ลบักลายเป็น

ผู้น  าและเป็นผู้ที่ เปลี่ยนแปลงหน่วยงานใน

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคก์าร และ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จะ

เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหมี้การจดัการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ทันกับยุค

สมยัที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พรอ้ม

ปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและการบริหารเพื่อน า

ความส าเรจ็มาสูส่ถานศกึษาและมุ่งสูเ่ปา้หมาย

ที่ตัง้ไว ้

จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาขา้งตน้จะ

เห็นไดว้่าผูบ้ริหารมีความส าคัญและมีอิทธิพล

ต่อครูเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตอ้งน าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาปรบัใชใ้นการ

บริหารงานตลอดเวลา เพื่ อให้โรง เรียนมี

ความก้าวหน้าทันสมัย บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ วางไว้ ส  าหรับโรงเรียนในเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานครมีทัง้สิน้ 11 โรงเรียน

ในแต่ละโรงเรียนผูบ้ริหารย่อมมีความสามารถ

บริหารแตกต่างกันออกไป โรงเรียนที่ผูบ้ริหาร

ตื่นตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ ๆ โรงเรียนนัน้

ย่อมมีความเจริญและประสบผลส าเร็จ ปัญหา

ที่พบบ่อยของโรงเรียนในเขตจอมทอง คือ

ผู้ป กค รอ งย้า ยบุ ต รหลาน ไป เ รี ย นที่ อื่ น 

ผู้ปกครองไม่ค่อยมีโอกาสพบ ผู้อ  านวยการ

โรงเรียน ผูบ้ริหารไม่มีความเป็นกนัเอง ส าหรบั

กับผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บ ริหารไม่ค่ อยให้

ความส าคัญเท่าที่ควร เปลี่ยนแปลงนโยบาย

บ่อยเกินไป ดังนั้นผูบ้ริหารตอ้งมีอุดมการณท์ี่

แน่วแน่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถ
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ถ่ายทอดความรูค้วามสามารถ ให้ครูศรัทธา 

วางใจและปฏิบัติตามต้องมีการสร้างแรง

บันดาลใจ เช่นให้รางวัล  สวัสดิการ ให้การ

สนับสนุนเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับครู 

ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ 

และหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เปิด

โอกาสใหค้รูเสนอความคิดเห็นและตอ้งค านึงถึง

ความแตกต่างของแต่ละบคุคล เพื่อความส าเรจ็

ของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะได้รับรู ้จากเสียง

สะทอ้นของครู 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดในขา้งตน้ ผูว้ิจยั

จงึสนใจท าสารนิพนธ ์ศกึษาเรื่อง ภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อ

น าผลที่ไดจ้ากการวิจยัเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร

ไดพ้ิจารณาปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตวัเองได้

ตรงจุด และเพื่อให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา

ยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1 . เพื่ อศึกษาระดับภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานครต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนจ าแนกตามเพศและระดบั

การศกึษา 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

1. ระดบัความคิดเห็นของครูในโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกันต่อภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนจะ

แตกตา่งกนั 

2. ระดบัความคิดเห็นของครูในโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กันต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรยีนจะแตกตา่งกนั 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื ้อหาการวิจัยเรื่อง 

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

โรง เรียนในสังกัดส านักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี 

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ตามแนวคิดของแบส และอะโวลิโอ 

(Bass and Avolio. 1994) ใน 4 ด้าน ได้แก่   

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์2) การสรา้ง

แรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา  

4) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ค รูผู้สอนโรง เรียนในสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 11 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 414 คน 
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2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี ้  ได้แก่  ค รูผู้สอนโรง เ รี ยนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปี

การศกึษา 2561 จ านวนทัง้สิน้ 201 คน ซึง่ไดม้า

โดยการเทียบตารางเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan, 1970) แลว้ด าเนินการ

สุม่ชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.1 ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพทั่วไป

ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ

และระดบัการศกึษา 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น  า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ป ระกอบด้ว ย  1 )  ก า ร มี อิ ท ธิพลอย่ า ง มี

อุดมการณ ์2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การ

กระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงความเป็น

ปัจเจกบคุคล 

 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของ แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994) ผูว้ิจยัไดส้รุปตามกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

             ตวัแปรตน้                                                                    ตวัแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้

เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจากแหลง่ขอ้มลู

ในเอกสาร ต ารา สิ่ งพิมพ์ต่าง  ๆ เว็บไซต์  

เพื่อเป็นแนวทางในการ สรา้งกรอบแนวคิดใน

การวิจัย และสรา้งเครื่องมือตามกรอบแนวคิด

ใหค้รอบคลมุกบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง ใน 

4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์

2) การสรา้งแรงบันดาลใจ 3) การกระตุน้ทาง

ปัญญา 4)การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล      

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา ไดแ้ก่  

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 

2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ  

3. การกระตุน้ทางปัญญา  

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 
 

ขอ้มลูสถานภาพของครูผูส้อนโรงเรยีนใน
สงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม 

1. เพศ ไดแ้ก่  
 -เพศชาย 
 -เพศหญิง 
2. ระดบัการศกึษา ไดแ้ก่ 
 -ปรญิญาตรี 
 -สงูกวา่ปรญิญาตรี 
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ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) 

คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ 

 
สรุปผลกำรวจิัย 

1 . ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (�̅� = 3.72) 

ด้า นก า รค า นึ ง ค ว าม เ ป็ น ปั จ เ จกบุ ค คล  

(�̅� =  3 .63)  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

(�̅� = 3.62) และดา้นการสรา้งแรงบันดาลใจ  

(�̅� = 3.61)รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่1 

 

 

ตำรำงที ่1  แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดา้น 

 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าครูที่ มีเพศแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครในดา้นการสรา้ง

แรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา

แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ส่วนดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ

ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่

แตกตา่งกนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 2 

ด้ำนที ่
ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

�̅� S.D. แปลผล 

1 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.72 .38 มาก 
2 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.61 .35 มาก 

3 การกระตุน้ทางปัญญา 3.62 .43 มาก 

4 การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.63 .36 มาก 

 รวม 3.65 .18 มำก 
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ตำรำงที ่2  เปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านกังาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัด

ส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

ชำย หญิง 

t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.65 .37 3.75 .38  -1.481 .140 

2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.75 .45 3.57 .30   2.572* .013 

3. การกระตุน้ทางปัญญา 3.70 .28 3.59 .47   2.000* .048 

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.58 .34 3.64 .37 -1.147 .253 

รวม 3.67 .14 3.64 .19  1.265 .051 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 

3. ผลการเปรียบเทียบครูผูส้อนโรงเรยีน

ใ น สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต จ อ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กั น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าครูที่ มี ระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ในด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

การสรา้งแรงบนัดาลใจและดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญาไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางที่ 3 
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ตำรำงที ่3  เปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดัส านกังาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนสังกัด

ส ำนักงำนเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหำนคร 

ปริญญำตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 
t p 

�̅� S.D �̅� S.D 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ ์ 3.70 .35 3.80 .47  -1.193 .055 
2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.59 .34 3.70 .39 -1.771 .078 
3. การกระตุน้ทางปัญญา 3.58 .43 3.75 .43 -2.362 .089 
4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 3.65 .37 3.53 .28   2.448* .046 

รวม 3.63 .18 3.69 .17  -1.977 .051 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 
อภปิรำยผล  

จากการวิเคราะห ์ขอ้มลูเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนใน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และ

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของวนัเพ็ญ  รตันอนนัต ์(2555) ศึกษา

เรื่อง การศึกษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 

พบว่า การศึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เพราะว่า

จากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษา

และสภาพสงัคมที่เปลี่ยนไปจะเห็นไดว้า่ องคก์ร

หรือสถานศึกษาจะอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง มีความ

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารยคุใหม่ 

เป็นผูน้  าแห่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์

ทางการบริหาร และปรับตัว ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างมืออาชีพ มีความ

เป็นผูน้  า โอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ก็สงูขึน้ 

ก า รบริ ห า รสถานศึกษา ในยุค ปัจจุบัน มี

องคป์ระกอบหลายอย่างที่จะช่วยใหอ้งคก์รหรือ

สถ านศึ กษาอยู่ ไ ด้อ ย่ า ง มั่ น ค ง  มี ค ว าม

เจริญก้า วหน้าและพัฒนาขึ ้น เ ป็นล าดับ 
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องคป์ระกอบที่ส  าคญัอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะ

ขาดเสียมิไดก้็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่ 

ซึ่งเป็นผู้น  าแห่งการเปลี่ยนแปลงในกระบวน

ทัศนท์างการบริหาร ฉะนั้นความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจะตอ้งเป็น

ผูน้  าและปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึน้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนมุ่งท าประโยชน์

เพื่อสว่นรวม ความส าเรจ็ของสถานศกึษาขึน้อยู่

กับปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก หากผู้บริหาร

สถานศกึษามีภาวะความเป็นผูน้  าที่มีคณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมแลว้ โอกาสที่จะประสบความส าเรจ็

ก็สูงขึน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือน

หัวใจของสถานศึกษาที่มิใช่ท าหนา้ที่ เพียงแต่

บริหารสถานศึกษาไปตามระเบียบของราชการ

เท่านัน้ แต่จ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทของผูน้  าที่

แทจ้รงิในสถานศกึษานัน้ๆดว้ย 

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศและระดบั

การศกึษา 

2.1 ค รูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สงักัดส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

ล าดวน  เอี่ยมอาจ (2557) ศกึษาเรื่อง การศกึษา

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต

41 พบว่า ครูในจังหวัดก าแพงเพชร สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 

41 ทัง้เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิาร

สถานศึกษามีแนวปฏิบตัิและการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมในการบริหารงานกับครูที่เท่าเทียม

กนัทกุคน ไม่ยดึประสบการณใ์นการท างานหรอื

ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมา

เป็นหลักในการมอบหมายงาน ท าให้ครูใน

จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 มีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้น  าของผู้บริหารสถานศึกษาไม่

แตกตา่งกนั 

2.2 ค รูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครที่มี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาซีเต๊าะ 

บีมา  (2557)  ศึกษาเรื่ อง  ภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากับขวัญ

และก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของครู ส านกังาน

เขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลา พบว่า ภาวะ

ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู 
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ส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลาโดย

จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี ้

อาจเป็นเพราะว่าครูผูส้อนที่มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับที่ต่างกัน มีการรบัรู ้มุมมอง หรือแนวคิด 

ทศันคติที่เหมือนกัน ซึ่งภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะเป็นอย่างไรนัน้ไม่ขึน้อยู่กับวุฒิ

การศึกษา แต่จะขึน้อยู่กับผูบ้ริหารว่าไดมี้การ

สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ 

ประสบการณใ์หม่ ๆ ผูบ้ริหารมีความสนใจใน

วิชาชีพ มีการสนใจหาความรู้ใหม่  ๆ ศึกษา

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ปรบัปรุงตวัเองอยู่

ตลอดเวลา เฉลียวฉลาดเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ร่วมงาน สรา้งค่านิยมในการท างาน ท าให้

ผูร้่วมงานค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่า

ส่วนตน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานท างานเป็นทีม

แสดงใหเ้ห็นถึงความตัง้ใจที่จะท างานใหส้  าเรจ็ 

มีการส่งเสริมและกระตุน้ให้ผู้ร่วมงานพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพมีการค านึงถึงความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล เปิดโอกาสใหค้รูทกุคนมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ พิจารณาความดี

ความชอบด้วยความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งสิ่ง

เหล่านี ้ล้วนให้ค รูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่

แตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จ า ก ก า ร วิ จั ย ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส านกังานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

มีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ผู้บริหารควรกล่าวถึงความส าเร็จ

ของโรงเรียนในอนาคตใหม้ากขึน้ เพื่อใหค้รูเกิด

แรงจงูใจในการท างาน 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน

ออกความคิดเห็น เพื่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ๆใน

การบรหิารงาน  
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