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พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
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United Campus Pathum Bencha Under Secondary Educational Service 
Areas Office 4 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสห
วิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสหวิทยาเขตปทุม
เบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ ่

ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต                  
ปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ ์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรม
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน พบว่า 2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน 2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้อ านวยการ,  
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Abstract 
The purpose of this research were to study the transformational leadership behavior of the 

school director in the United Campus Pathum Bencha Under  Secondary Educational Service Areas 
Office 4, and to compare the transformational  leadership behaviors of the school directors in the 
United Campus Pathum Bencha Under Secondary Educational Service Areas Office 4, classified by 
educational background and work experience. The samples was 210 peoples. The tools used in this 
research were a questionnaire with 5 level scales. It had the Index of Item-Objective Congruence 
(IOC) of 0.80-1.00 and reliability of .99. The statistics used for data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviation, t-test and one-way ANOVA.  
 The results of the research found that 

1. The transformational leadership behavior of the school directors in Pathum Bencha United 
Campus under Secondary Educational Service Area Office 4 were at a high level. When considering each 
aspect found that Was in the high level in every aspect, in order of the average order from highest to 
lowest, namely intellectual stimulation. Ideological influence Inspiration and with regard to individuality 

2. Comparison of transformational leadership behavior of the school director In the United 
Campus Pathum Bencha Under Secondary Educational Service Area Office 4, classified by educational 
background and work experience, found that 

2.1 Teachers with different qualifications. There was a opinion towards the 
transformational leadership behavior of the school director in the United Campus Pathum Bencha Under 
Educational Service Area Office 4, overall no different When considered in each aspect, it was found that 
the influence on ideology had a statistically significant difference at the .05 level. Intellectual stimulation 
and the consideration of individuality was no different 

2.2 Teachers with different work experience there was a opinion towards the 
transformational leadership behavior of the school director in the United Campus Pathum Bencha 
Under Secondary Educational Service Area Office4, in general, and in each aspect, were significantly 
different at the .05 level 
Keyword : Transformational leadership, School Director 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย มาตรา 6 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา 
ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและปฏิรูปทรัพยากร
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และการลงทุนเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ซึ่งปฏิรูปทั้งระบบ 
และการปฏิรูปจะประสบผลส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญหลายด้าน แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร
มากที่สุดคือ ผู้บริหารองค์กร ซึ่งนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาและการด าเนินการขององค์กรเพราะจะท าให้ทุกส่วน
ในองค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการ
บริหารต้องใช้ ยุทธศาสตร์หลายๆ อย่าง และ 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งตัวหนึ่งก็คือการมีภาวะผู้น า (พิพิธ  เรืองสมบัติ, 2553: 1) ดังที่ สนาน ลิมป์เศวตกุล 
(2548: 7) กล่าวว่า ผู้น าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อการบริหารงาน เพราะผู้น าเป็นตัวแทนองค์กร เป็นจุดรวมพลังของ
บุคคลในองค์กร ผู้น าจึงเป็นเสมือนหลักชัยในการด าเนินงาน เพราะความส าเร็จของงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
คนในองค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าที่จะน าคนไปในทิศทางใด ผู้น าที่มีความสามารถที่จะจูงใจให้ผู้อื่นประพฤติ
ปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการและน าไปสู่ความส าเร็จได้องค์กรใดที่ผู้น าไม่มีประสิทธิภาพขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ไม่มีวิสัยทัศน์ องค์กรนั้นก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการบริหารงานนั่นเอง 
ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร นอกจากนี้ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และการจัดการในทุก
ระดับทั้งในภาครัฐ และเอกชน ในระดับองค์กรมีการยอมรับว่าความส าเร็จขององค์กรไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2545: 10) ส าหรับองค์ประกอบส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถ
จูงใจให้ครู ให้ร่วมมือในการท างานด้วยความเต็มใจ เพราะว่าภาวะผู้น า นี้จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 ด้านคือ ด้านการ
สร้างบารมี เป็นลักษณะเฉพาะตัว ที่ผู้ตามจะเกิดความเช่ือถือศรัทธา ย่อมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ด้านการค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล คือ ผู้น าค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้การมอบหมายงานตามความถนัดที่ผู้
ตามพอใจท าให้งานมีประสิทธิภาพ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา คือ การที่ผู้น า พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามใช้ปัญญาใน
การแก้ปัญหาโดยรอบคอบ ใช้เหตุผล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือการที่ผู้น าใช้วิธีการต่างๆ  เพื่อชักน าให้ผู้ตามเห็น
คุณค่าของงาน และปฏิบัติงานโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว (ชรัตน์  จีนขาวข า, 2547: 20) ในการด าเนินงานตามนโยบาย
การปฏิรูปการเรียนรู้นั้น สิ่งที่ครูผู้สอนต้องการมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถทั้งทาง
วิชาการและในการบริหารจัดการ รวมถึงผู้น าที่มีคุณธรรม ผู้น าที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้ครูผู้สอนตื่นตัวพัฒนา
ตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น การใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเหมาะสาหรับยุค
การปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากรและองค์กร สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (2559: 5) มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 5 โรงเรียนซึ่งมีภารกิจส าคัญใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในการบริหารจัดการศึกษาสิ่งที่ส าคัญก็คือ
เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง การด าเนินงานบทบาทของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้น า มาช่วยเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความร่วมมือในการท างาน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต  4 ตามแนวคิดของแบส และอโวลิ โอ  (Bass & Avolio, 1990: 16; อ้างถึ งใน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 11) ใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
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การกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งจะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และน าไปประกอบการพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้บริหารสถานศกึษาที่มีคุณภาพ ท าให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิผลมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน 
สหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน สหวิทยาเขตปทุม
เบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูในสหวิทยาเขตปทุม
เบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 462 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 210 คน ซึ่งได้มาโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Mogan, 
1970:608) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) และท าการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ใน
การสอบถามครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 สอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ผลข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1. 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตาราง  
และแปลผลด้วยการบรรยาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย 
(X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสิงห์ 
(2538: 9) 3. การทดสอบสมมติฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยา
เขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที (t 
– test for Independent Sample) และจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 



 

 725 

(One Way Analysis of Variance) ซึ่งเมื่อพบว่ามีความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' 
Method) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  ดังนี้ 1. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1.1 ความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item-Objective Congruence : IOC) 1.2 ความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
2.1 ร้อยละ (Percentage) 2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean :X ) 2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 3. สถิติใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  3.1 การทดสอบค่าที  (t-test for Independent Samples) 3.2 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe'  Method) 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุม
เบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปรากฏผลดังนี้   
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ ปรากฏผลดังนี้ 
  1.1  ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถถ่ายทอดงานไป
ยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต และมีความเฉลียวฉลาด และเช่ือมั่นในตนเอง  
  1.2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
แสดงออกกระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจสูงในการท างาน และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างาน
ให้ส าเร็จตามที่ก าหนด  
  1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ 
และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน  
  1.4  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความ ก้าวหน้าในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาได้ใช้ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  

2.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขต
ปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
ปรากฏผลดังนี ้

 2.1  ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในสห
วิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน สหวิทยาเขตปทุม
เบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานของตนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผล
มาจากการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
ทัดเทียมกับนานาประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจ ความ
มั่นคงให้กับคนในองค์กร อีกท้ังมีความเต็มใจเข้าร่วมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กร และก่อให้เกิดการยอมรับในการ
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชานันท์ เรือนดาหลง (2551: 95-100) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญชัย จะเกรง (2551: 92-95) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 3 - 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 3 - 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ อ่อนส าอางค์ (2551: 90-95) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน  กมลมาลย์ (2552: 85-90) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผู้วิจัยขอ
น ามาอภิปรายตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยน แปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถถ่ายทอดงานไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต มีความเฉลียวฉลาด และเช่ือมั่นในตนเอง 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน  กมลมาลย์ (2552: 85-90) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: 78-82) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์อยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการแสดงออก
กระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอ อีกทั้งมีความตั้งใจสูงในการท างาน และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างานให้ส าเร็จ
ตามที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทุอร โควังชัย (2554: 79-85) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล คนตรง (2555:86-
92) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษท่ี 2 ของการปฏิรูป
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษ
ที ่2 ของการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน และแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือมั่นว่าสามารถ
เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา  มากเลาะเลย์ (2556: 85-98) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล คนตรง (2555:86-92) ได้
ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที ่2 ของการปฏิรูปการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ของ
การปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยน แปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานโดยค านึงถึง
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความ สามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รจนา  มากเลาะเลย์ (2556: 85-98) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัยของ สุมาลี ละม่อม (2553: 78-82) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขต
ปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูที่
มีการศึกษาต่างกัน มีความเห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารเพื่อ
ความส าเร็จ หากไม่มีอุดมการณ์ ไม่สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีการกระตุ้นทางปัญญา รวมถึงไม่ค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ไม่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ก็ไม่อาจเติบโตก้าวหน้าได้ ผู้บริหารจึงควรให้ความรักความปรารถนาดี
ต่อผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  อ่อนส าอางค์ (2551: 90-95) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีจ าแนกวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริฏฐิสา  ทัศคร (2559: 78-85) 
ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขต
ปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปทุมเบญจา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง ใช้หลักการและทฤษฎีการบริหารที่ไม่
ต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารสถานศึกษาจะมีการศึกษาที่สูง ยอมรับแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ร่วมงาน มีความมุ่งมั่นพฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นผู้น า กล้าคิด
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง สามารถด าเนินภารกิจในการบริหารงานในสถานศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม จึงท าให้ภาวะผู้น าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริฏฐิสา  ทัศคร (2559: 78-85) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องงานวิจัยของ สมพงษ์ อ่อนส าอางค์ (2551:90-95) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีจ าแนกประสบการณ์การสอน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการจ าแนกครูตาม
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขปัญหาในการบริหารสถานศึกษา
ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ และน าไปพัฒนาต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขต
ปทุมเบญจา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน และควรเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธแ์ละการเอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างตั้งใจ 
และควรสามารถที่จะจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค ์

1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออกถึงจุดเด่นของ
ตนเองโดยอิสระ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายอื่น  
  2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
  2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานในสถานศึกษา    
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