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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษา ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขนาดกลางในเขตอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยศกึษากบักลุม่ตวัอย่างที่เป็นครูของเรียนต่าง  ๆ 

ในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ มีจ านวน 181 คน  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติ

พืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test เพื่อประมาณ

ค่าพารามิเตอร ์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในเขต

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก  

2) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในเขตอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกนัทัง้โดยรวมและรายดา้นไม่มีความ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง, โรงเรยีนขนาดกลาง 

 
ABSTRACT 

The main purposes of this research aimed to study the transformational leadership of 

the administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district, Nakhonpathom province 

. The samples of this study were 181  teachers who have been tought in those areas which 

randomized by stratified random sampling method. The instrument was a 5 - level rating scale 
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questionnaire and analyzed by using descriuptive statistics such as frequency percentage 

mean standard deviation and inferential with t-test. for parameter estimate of this study. 

The results of this research reveal that: 1 ) .  The transformational leadership of the 

administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district as perceived by the teachers, 

as a whole and each aspects were at high level. 2)  The transformational leadership of the 

administrators at medium size schools in Nakhon Chaisri district as classify by teachers’ 

experience, it found that there were no statistical significant difference.  

 

Keywords: Transformational leadership, medium size schools 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผูน้  าเป็นกระบวนการสรา้งสิ่งเรา้ 

การพฒันาการท างานกบัคนในองคก์ร เป็นการ

สรา้งแรงจูงใจใหก้ับคน ใชม้นุษยส์มัพนัธ ์หรือ

ปฏิสมัพนัธใ์นองคก์รสื่อสารระหว่างบคุคล การ

สรา้งบรรยากาศในองคก์ร ความขดัแยง้ระหว่าง

บคุคล ความเจรญิงอกงามและการพฒันาภาวะ

ผู้น  าจะเกิดขึน้ในการปฏิบัติการขององค์กร  

จึงเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจในจดุหมาย 

การตดัสินใจเลือกทางเลือกใหม่ การสนบัสนุน

ส่งเสริมการบริการการศึกษาใหมี้คุณภาพมาก

ขึน้ การน าหลกัการเปลี่ยนแปลงมาใชใ้นองคก์ร

และปัจจัยต่างๆ ซึ่งสร้างความพึงพอใจหรือ

บางครัง้มีผลในทางตรงกนัขา้มคือสรา้งความไม่

พึงพอใจของมนุษยใ์นองคก์าร ภาวะผูน้  าเป็น

สิ่ งสะท้อนให้เห็นว่ าหน่ วยงานนั้น  มีการ

ปฏิบัติ ง านอย่ า ง ไ ร  มีประสิท ธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงใด ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคัญ

ที่สุดที่ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถดา้นความ

เป็นผูน้  าในการบริหารงาน เพื่อรวมพลงัและใช้

ประโยชน์จากบุคลากรที่ มีอยู่ให้ด  าเนินการ

ต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยให้บุคลากร

ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจและก่อให้เกิด

ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หากภาวะผู้น  าของ

ผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงาน

มากเพียงใด ผลผลิตขององค์กรจะสูงมาก

เท่านัน้ (Stoqdill, 1974) การบรหิารสถานศกึษา

ผู้น  าต้องเป็นผู้ที่ มีความส าคัญมากต่อการ

พัฒ น า อ ง ค์ ก ร ใ ห้บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นผูบ้ริหารตอ้ง

อาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

ระบบ ภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ

ที่มีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงตอ่เจตคติในการ

ท างานเพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปอย่างมีคณุภาพ 

ภาวะผู้น  า เปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมมากใน

ปัจจุบัน เพราะได้รับความพึงพอใจและมี

อิทธิพลต่อผู้ตาม ผู้บริหารและครูจึงจ าเป็นที่
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ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ วิ ธีการ 

วิสัยทัศน์ในการท างานตามทฤษฎีของ Bass 

และ Avolio (1990) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น  า

เปลี่ยนแปลงว่า สามารถเห็นได้จากผู้น  าที่ มี

ลกัษณะการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจระหว่าง

ผูร้่วมงานและบุคลากรต่าง ๆ ใหม้องงานของ

พวกเขาในแง่มมุต่างๆ ใหต้ระหนกั รูเ้รื่องภารกิจ 

(Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ภาวะผู้น  า

เปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการ

ทางการบริหารทั้งในวงอุตสาหกรรม รัฐบาล 

ธุรกิจ โรงพยาบาล มีการเสนอว่าควรมีการ

พัฒนาผู้น  าให้มีภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลงอย่าง

แทจ้รงิ 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็น

กลไกส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพ ผลลพัธท์ี่ได้

จากระบบการศึกษา ทัง้ดา้นประสิทธิภาพของ

การบริหาร และประสิทธิผลขององค์กรทาง

การศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็น

ตรงกันว่าความส าเร็จและความลม้เหลวทาง

การศึกษานัน้ ผูบ้ริหารนบัว่าเป็นตวัแปรส าคญั

เฉพาะอย่างยิ่ งในสังคมไทย คุณภาพและ

ประสิทธิภาพทางการศกึษาจะแปรปรวนไปตาม

ผู้น  าเสมอ (รุ ้ง แก้วแดง , 2546) หน้าที่ของ

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้  าที่ส  าคญันัน้จะตอ้งจดัการ

ภายในองคก์รเพื่ออ านวยการใหท้รพัยากรที่เป็น

ตวับุคคลและวตัถุสามารถท างานเขา้กนัดว้ยดี 

ท า งานได้อย่ า ง มีประสิท ธิภาพ  ผู้น  าที่ มี

ความสามารถจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ

ขยันขันแข็ง สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจ และมีขวญั

ก าลงัใจในการท างาน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ

ขององคก์ร การด าเนินงานเพื่อใหอ้งคก์รประสบ

ความส าเรจ็และเกิดประสิทธิผลสงูสดุขึน้อยู่กบั

ปัจจยัหลายอย่าง เช่น ปัจจยัในการใชท้รพัยากร

ที่หามาไดอ้ย่างคุม้ค่า มีการบรหิารงานที่ดี และ

ความ สามารถในการจัดการองคก์ร (Stoner, 

1989) ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเป็น

เครื่อง บ่งชีค้วามส าเร็จของสถานศึกษาไดเ้ป็น

อย่างดีว่า สถานศึกษาไดด้ าเนินงานดา้นการ

บรหิารจดัการส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายเพียงใด ซึง่

เห็นไดจ้ากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

และอื่น ๆ เช่น บรรยากาศของสถานศึกษา การ

ด าเนินการบรหิารจดัการในแนวคิดของ Murray  

(1988)  กล่าวว่ า  การที่ สถานศึกษาจะมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ พี ย ง ใ ด  พิ จ า รณา ไ ด้จ า ก  

1)  ความสามารถในการผลิตนัก เรียนที่ มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 2) ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก  

3) ความ สามารถในการแก้ปัญหาภายใน

สถ านศึ กษ า  4 )  ค ว ามสามา รถ ในกา ร

ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ล ะ พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า  

ซึ่งพฤติกรรมผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ

ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของสถาน ศึกษา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ฉะนั้นผู้บริหารคือกลไก

ส าคัญที่ จะท า ให้การด า เนินงานภายใน

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

บรรลเุป้าหมายได ้เพราะผูบ้ริหารมีอ านาจและ

หน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจ

ภายใต้สถานการณ์และตามบทบาทหน้าที่ 
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ต่าง ๆ จนเป้าหมายส าเร็จตามที่ก าหนดไว ้ซึ่ง

ถา้ผูบ้รหิารมีแนวทางการบรหิารจดัการที่ดี ย่อม

ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ประสิทธิผล และคณุภาพทางการศกึษา 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางในอ าเภอ

นครชัยศรี สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อทราบสิ่งที่

เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการจะน าไป

พัฒนาภาวะผู้น  าเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ มี

ภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อประโยชนแ์ละ

ประสิทธิภาพสงูสดุในการบรหิารสถานศกึษาใน

สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามบรบิท 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าของผู้บริหาร

สถานศกึษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 

2 . เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้น  าของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอ

นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม 

ประสบการณก์ารท างานของครูในสถานศกึษา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนือ้หาสาระ ผูว้ิจัยใช้

แนวคิดภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารตามทฤษฎีของ 

Bass & Avolio (1990) จ าแนกภาวะผูน้  าแบบ

เปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ด้าน คือ การสร้าง

บารมี การสรา้งแรงบันดาลใจ การกระตุน้ให้

เกิดปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บคุคล 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ผู้วิจัยศึกษา

ทางออ้มจากครูในโรงเรียนขนาดกลาง ในเขต

อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ านวนทัง้สิน้ 

335 คน จากโรงเรียนจ านวน 24 แห่ง โดยศกึษา

กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน จากตาราง

ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอรแ์กน 

แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บบชั้ น ภู มิ  

(Proportion Stratified Random Sampling)  

 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาวะผูน้  าเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอ

นครชัยศรี ตามทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990) โดยมีตัวแปรตน้และตัวแปรตามที่สมัพันธ์กันตาม

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
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         ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
ระเบยีบวิธวีิจัย  

1. การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) มุ่ งหาค าตอบเ ก่ียวกับ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

โรง เรียนในเขตอ า เภอนครชัยศรี  จังหวัด

นครปฐม ตามการรับรูข้องครูในพืน้ที่อ  าเภอ 

นครชยัศรี 

2. ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

ครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอนครชยั

ศรี  สั ง กัดส านัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 จ านวนทัง้สิน้ 335 

คน ของโรงเรียนจ านวน 24 แห่ง ประกอบดว้ย: 

1) โรงเรียนวดับางพระ 2) โรงเรียนวดัลานตาก

ฟ้า 3) โรงเรียนวดัพทุธธรรมรงัสี 4) โรงเรียนวดั

กลาง 5) โรงเรยีนวดัประชานารถ 6) โรงเรียนวดั

สว่างอารมณ์ 7) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์  

8) โรงเรียนวัดงิ ้วราย 9)  โรงเรียนวัดไทร  

10) โรงเรียนคลองทางหลวง 11) โรงเรียนวดัท่า

ต าหนัก 12) โรงเรียนวัดนอ้ย 13) โรงเรียนวัด

ตุ๊กตา 14) โรงเรียนวดับ่อตะกั่ว 15) โรงเรียนวดั

หว้ยตะโก 16) โรงเรียนวัดละมุด 17) โรงเรียน

บา้นลานแหลม 18) โรงเรียนวดัใหม่สคุนธาราม 

19) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ 20) โรงเรียนวัด

ศี รษะทอง  21)  โ รง เ รี ยนวัดกลางคู เ วี ยง  

22) โรงเรียนวดักกตาล 23) โรงเรียนวดัทอ้งไทร 

และ 24) โรงเรยีนวดัโคกเขมา และเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามเงื่อนไขของสถิติที่ผูว้ิจัยออกแบบใช ้t-test 

จึงใชก้ลุ่มตัวอย่างมาศึกษา สุ่มตัวอย่างครูใน

พืน้ที่อ  าเภอนครชัยศรีมาจ านวน 181 คน ซึ่ง

เป็นจ านวนขั้นต ่าที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 

ตามตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่

และมอรแ์กน และใชว้ิธีการสุม่แบบจดัชัน้ภมูิ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้ อ มู ล ห ลั ก  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ผ่ า น

กระบวนการหาคา่ Validity ไดค้่า IOC. ระหวา่ง 

0 . 6 6 - 1 . 0 0  แ ล ะ  Reliability ไ ด้ค่ าAlpha 

Coefficient ของ Cronbach เท่ากับ 0.97 โดย

แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปของ

ค รูกลุ่ มตัวอย่ า ง  ได้แก่  ระดับการศึกษา 

ภาวะผูน้  าแบบเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขนาดกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) การสรา้งบารมี 

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 

3) การกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

4) การค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 

       
 

1) ระดบัการศกึษา 

 1.1) ปรญิญาตรี 

 1.2) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

2) ประสบการณก์ารท างาน 

 2.1) ไม่เกิน 10 ปี 

 2.2) 10 ปีขึน้ไป 
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ประสบการณ์การท างาน เป็นแบบสอบถาม 

Check List 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อการบริหารของผูบ้ริหาร เพื่อแปล

ความหมายเป็นภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง  

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (1 เห็นว่าผูบ้ริหารมีการแสดงออกใน

เรื่องนั้น ๆ น้อยที่สุด จนถึง 5 เห็นว่ามีการ

แสดงออกมากที่สดุ) 

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่ วไป

เก่ียวกับครูกลุ่มตัวอย่างคือ วุฒิการศึกษา  

และประสบการณก์ารท างานวิเคราะหโ์ดยการ

หาค่าความถ่ีและรอ้ยละ และข้อมูลเก่ียวกับ

ภาวะผู้น  าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

สถิติค่ า  ร ้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน จ าแนกเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดย

ภาพรวม แลว้น าไปแปลความตามเกณฑก์าร

แปลความหมายของเบสท ์

ส าหรบัการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูที่ มีต่อภาวะผู้น  า เปลี่ ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดกลางใน

อ าเภอนครชยัศรี จ าแนกตามประสบการณก์าร

ท างาน แปลความหมายจากค่าเฉลี่ยและส่วน

เ บี่ ย ง เ บนม าต ร ฐ าน  แ ล ะป ร ะม าณค่ า 

Parameter โดยใช ้t-test  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลภาวะผู้น  าการ

เปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริ ห า รสถานศึ กษา  

ในเขตอ าเภอนครชัยศรี โดยรวมและรายดา้น 

ดงัแสดงในตารางที่ 1  

 

 

ตารางที ่1  คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผูน้  า

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชยัศรี 

(n = 181) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 𝑿 S.D. ระดับทีมี่ 

ดา้นการสรา้งบารมี 4.12 .59 มาก 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.06 .57 มาก 

ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 4.07 .62 มาก 

ดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล 4.22 .54 มาก 

รวม 4.12 .58 มาก 
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จากตารางที่  2  ส รุปได้ว่า  ครูกลุ่ม

ตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น  าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขนาดกลาง ในเขตอ าเภอนครชัยศรี 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับมาก 

(ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น > 3.50 < 4.50)

ในรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามล าดับ

ค่าเฉลี่ย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นปัจเจกบคุล ดา้น

การสรา้งบารมี ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

และดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

 

 

ตารางที ่2  ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลางในอ าเภอนครชยัศรี ตาม

การรบัรูข้องครู จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน 

ภาวะผู้น าเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

ประสบการณ ์
 (5 ปี)  
n = 56 

ประสบการณ ์ 
(5 ปีขึน้ไป) 

n = 125 
t p 

𝐗 S.D. 𝐗 S.D. 

ดา้นการสรา้งบารมี 4.10 .37 4.13 .38 -.60 .24 

ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 4.02 .56 4.09 .59 -.83 .19 

ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 4.04 .62 4.10 .62 -.77 .13 

ดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล 4.21 .53 4.23 .56 -.50 .15 

รวม 4.09 .47 4.14 .49 -.70 .16 

จากตา ร า งที่  7  แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า  

การทดสอบด้วย t-test ครูที่ มีประสบการณ์

ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนัวา่ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดกลางของอ าเภอนคร

ชัยศรี มีภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลง โดยรวม

และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ  

 

 

การอภปิรายผล 

ภาวะผู้น  า ก า ร เปลี่ ยนแปลงของ

ผู้บ ริหา ร  โดยรวมอยู่ ใน ระดับมาก  อาจ

เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ 

นครชัยศรี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารใหท้ันต่อเหตุการณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจุบนั  

มีการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด

ความเขา้ใจร่วมกัน ท าใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ทาง

สงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

และน าไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ดังที่  
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บอรน์ (Burn, อา้งถึงใน มนสั ญาติเจรญิ, 2544) 

กล่าวว่ามีกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้  า

กบัผูต้าม โดยที่ผูน้  ายอมรบัความตอ้งการของผู้

ตามดว้ยการใหว้ตัถุสิ่งของมีค่าตามที่ตอ้งการ 

แต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนใหผู้ต้ามท างานใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก  าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ ได้

ส  าเร็จ ซึ่งผูน้  าไดป้ระโยชนจ์ากผลงานที่ส  าเร็จ

นัน้ ผูน้  าแบบนีจ้ึงเนน้การท าใหอ้งคก์ารด าเนิน

ไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี 

ในขณะเดียวกนัก็มีคณุลกัษณะที่สามารถท าให้

เ กิ ด ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงที่ ส  า คัญขึ ้น  คื อ มี

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนวิสยัทัศน ์กล

ยทุธแ์ละวฒันธรรมขององคก์าร พรอ้ม ๆ ไปกบั

การส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน 

ผลิตภัณฑแ์ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ขนิษฐา โพธิสินธุ์ ,  (2550)  

ที่ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุี โดยพบวา่มีภาวะผูน้  า

ก า ร แลก เ ปลี่ ย น อยู่ ใ น ร ะดับปานกลา ง 

สอดคลอ้งกับ อมราภรณ์ ไปเจอะ, (2551) ได้

ศึกษาสระแก้ว สุวรรณี เชยสมบัติ , (2554) 

ศกึษาอ าเภอขลงุ จนัทบรุี ที่พบวา่ภาวะผูน้  าของ

ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ านศึ กษ า มี ภ า ว ะ ผู้ น  า แบบ

แลกเปลี่ยน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เช่นเดียวกนั 

แต่ส  าหระบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ในอ าเภอนคร

ชยัศรี ที่ท  าการศกึษาครัง้นี ้พบว่าภาวะผูน้  าการ

เปลี่ยนแปลง ดา้นการสรา้งบารมี ดา้นการสรา้ง

แรงบันดาลใจ ดา้นการกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา 

และดา้นความเป็นปัจเจกบคุคล ผูบ้ริหารน่าจะ

มีอยู่ในระดับมากนั้น นับเป็นเรื่องที่ดี  แบส 

(Bass, 1991 )  กล่ าวว่ า  จะ เ ป็นผลท า ให้

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาหรือผูต้ามมีความภาคภูมิใจ 

จงรกัภกัดี เช่ือถือในตวัผูบ้รหิารของเขา และวาง

แนวทางให้ผู้ตามแสดงตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจในภารกิจ

โดยรวม เป็นผลท าใหผู้ต้ามเกิดความพยายาม

ในการปฏิบัติงานร่วมให้ประสบผลส าเร็จ  

โดยผู้บริหารใช้วิธีการง่าย ๆ ในการชักชวน 

ส ร้า ง อ า รมณ์ ใ ห้ผู้ ต าม เ ข้ า ใ จ วิ สั ย ทั ศ น์   

มีความรู้สึกตระหนักว่าภารกิจที่ท  าเป็นสิ่ง

ส  าคัญ และร่วมลงมือท างานใหไ้ปสู่เป้าหมาย 

โดยใช้สติ ปัญญา  ความคิ ดที่ เ ป็ น ระบบ  

และวิชาการ ซึ่งก็สอดคลอ้งกับ ศิวิไล ใจหาญ 

(2552): สุกัญญา เริ่มรัตน์ (2554) : สุวรรณี  

เชยสมบัติ (2554): สุภาวดี จันทะลับ (2553)  

ที่ไดท้  าวิจยัในบรบิทเดียวกนั 

ส าหรับการเปรียบเทียบระดับภาวะ

ผู้น  า ของผู้บ ริหารสถานศึกษาในอ า เภอ 

นครชัยศรี เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การ

ท างานของครู ที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิตินั้น จากผลการวิจัยในลักษณะ

เดียวกนัของ สมลกัษณ ์ รูปชิด (2554): สวุรรณี 

เชยสมบัติ  (2554) : เรวัตร ภูแย้ม (2554) : 

และเรียมจิต พนัพิทกัษ ์(2555) ก็ไดร้ายงานผล

ที่สอดคล้องกัน (Concensus) จึงท าให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ สถานศึกษาขนาดกลางในเขต
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อ า เภอนครชัยศ รี มี จ านวนมาก  เ ม่ื อผล

การศึกษาออกมาในลักษณะนี ้จึงท าให้รู ้ว่า

ผูบ้รหิารแต่ละแห่งมีภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลง

ไม่แตกต่างกัน การพัฒนาตนเองของผูบ้ริหาร 

หรือการก าหนดแนวทางในการพฒันาบคุลากร

ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก็สามารถด าเนินการ

ไดง้่ายขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1.1 ดา้นการเป็นผูมี้บารมี ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาควร มีความมั่ น ใจในตนเอง  

แสดงให้ เห็ นถึ งความเฉลียวฉลาด  และ

สมรรถภาพในการท างาน 

1.2 ด้านการเป็นผู้สร้างแรงดลใจ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ควรบริหารงานโดย

กา รศึ กษา เป้ า หมาย  มาต รฐาน ในกา ร

ปฏิบัติงานในระดับที่สูงกว่าปกติ เพื่อสร้าง

แรงจงูใจในผูต้าม 

1.3 ด้านการเ ป็นผู้กระตุ้นให้ใช้

สติปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา

รูปแบบ กระบวนการคิดโดยฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะกระบวนการคิด การคิดเป็นระบบ ค้น

แนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตัิงาน 

1.4 ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล

ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความใกล้ชิด  

เขา้ร่วมงานกับผูร้่วมงานเพื่อศึกษาผูร้่วมงาน

เป็นรายบคุคล 

2. ข้อ เสนอแนะส าหรับการศึกษา 

ครัง้ตอ่ไป 

2.1 ค ว ร ศึ ก ษ าภ า ว ะ ผู้ น  า ข อ ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

โดยใชข้อ้มลูที่หลากหลาย เพราะการศกึษาโดย

ใชค้วามคิดเห็นของครูเพียงฝ่ายเดียว ท าใหมี้

ความน่าเชื่อถือไม่มาก 

2.2 ค ว ร ศึ ก ษ าภ า ว ะ ผู้ น  า ข อ ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ

ผสมวิธี (Mixed Methodology) 

2.3 ควรศกึษาที่แสดงใหเ้ห็นวา่ หาก

ผู้บริหารมีภาวะผู้น  าอยู่ ในระดับมาก แล้ว

สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารไดด้ี

เพียงใด หรือ ท าให้มีบรรยากาศในองค์กรดี

เพียงใด เป็นตน้ท ก็จะท าให้เกิดประโยชนไ์ด้

มากกวา่ 
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