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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู                

ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9     

จังหวัดนครปฐม 

Transformational Leadership of School Administrators Based on Opinion 

of Watraikhing Wittaya School Teachers under the Jurisdiction of Secondary 

Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province 

 

กรรณิการ มะโนม่ัน0

1  ผศ.ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ1์ 2      

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเหน็

ของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม และเพ่ือ

เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประสบการณการสอน และอายุ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งน้ี ไดแก ครูวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐมจํานวน 92 คน โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครจซี่และมอร-แกน เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.60-1.00 

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคูตาม

ดวยวิธีของเชฟเฟ 

 ผลการวิจัย  พบวา 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน  เรียงจากลําดับมากไปนอยได ดังน้ี  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการ                 

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและดานการกระตุนทางปญญา  

             2. เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัด

ไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประสบการณ              

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 ผศ.ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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การสอน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจและดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการมีอิทธิพลอยาง               

มีอุดมการณ และดานการกระตุนทางปญญาไมแตกตางกัน 

 3. เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัด

ไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอายุ พบวาโดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

คําสําคัญ :   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง , ผูบริหารสถานศึกษา , ความคิดเห็นครู 

 

ABSTRACT 

 The research purpose were to study the transformational leadership of school 

administrators based on opinion of Watraikhing Wittaya School teachers under the jurisdiction of 

Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province; and to compare the 

transformational leadership of school administrators based on opinion of Watraikhing Wittaya School 

teachers under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom 

Province, classified by teaching experience and age. The sample was the 92 Watraikhing Wittaya 

School teachers under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon 

Pathom Province, determined by the Krejcie & Morgan table. The research instrument was the 5-

levels estimate rating scale questionnaire with Item Objective Congruence (IOC) index between 0.60-

1.00 and reliability 0.97. The data analysis statistics were the frequency distribution, percentage, 

mean, standard deviation, t-test (Independent samples), One way-ANOVA, and pair-mean comparison 

by the Scheffé method.  

          The research findings were: 

          1. The transformational leadership of school administrators based on opinion of Watraikhing 

Wittaya School teachers under the jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon 

Pathom Province; overall was at high level. When each aspect consideration found every aspect was 

at high level; as sorted in descending order found the inspiration aspect, the influence by ideology 

aspect, the individuality consideration aspect, and the cognitive stimulation aspect, respectively. 

             2. The comparative results of transformational leadership of school administrators based on 

opinion of Watraikhing Wittaya School teachers under the jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province classified by teaching experience; overall did not 

different. When each aspect consideration found the inspiration aspect and the individuality 

consideration aspect were different with statistical significance level .05, but the influence by ideology 

aspect and the cognitive stimulation aspect did not different.              

ภาคบรรยาย 
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             3. The comparative results of transformational leadership of school administrators based on 

opinion of Watraikhing Wittaya School teachers under the jurisdiction of Secondary Educational 

Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province classified by age; overall and each aspect were 

different with statistical significance level .05. 
Keyword :  Transformational Leadership of School Administrators , Based on Opinion of Teachers 

 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และกอใหเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองซับซอน 

สรางความสับสน หลายครั้งทําใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกินกวาจะควบคุมได ซึ่งกอใหเกิดปญหาท้ังในเชิง

โครงสรางและจิตใจท้ังตอการดํารงชีวิตและการทํางาน ปกติองคการทุกองคการจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู

รอดและความเจริญกาวหนา ในขณะท่ีสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลง โดยองคการจะตองตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงน้ันใหเหมาะสม อยางไรก็ดี แมวาองคการพยายามปรับตัวท้ังทางดานทรัพยากรและการดําเนินงาน 

เพ่ือรองรับแรงผลักดันของสภาพแวดลอม แตการดําเนินงานตอบสนอง (Reactive) เพียงดานเดียว  ก็ไมสามารถ

รับประกันความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากความซับซอน และผันผวนของสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหองคการตอง

พยายามปรับตัวในเชิงรุก (Proactive) โดยไมตองรอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมข้ึน แลวคอยวิเคราะห

สถานการณการกําหนดแผนและปรับตัวตามไป สรางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการหรือพยายามปรับองคการใหกาวหนา โดยอาศัยการวิเคราะหปญหา การวางแผน และ

ดําเนินการจัดสรางวัฒนธรรมองคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับตัวในดานตาง ๆ ท้ังโครงสราง กระบวนการ

ดําเนินงาน เทคโนโลย ีหรือบุคลากร เพ่ือใหองคการเจริญเติบโตและ พบกับสิ่งท่ีทาทายใหมๆ โดยแสวงหาโอกาส ใน

การอยูรอดและเติบโตอยางมั่นคง (รัชฎาพร ไชยรส, 2556) 

 ในบทบัญญัติในมาตราท่ี 39 ท่ีวาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ังทาง               

ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง จะเห็นไดวาการบริหารการศึกษามีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิมทําใหผูบริหาร

สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพ่ือบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพ่ือบริหารจัดการใน

รูปแบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว โดยมีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําซึ่ง

เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญและตองเตรียมพรอมในตนเองในทุกๆ ดานตองเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการหรือ

ประสบการณและท่ีสําคัญคือ ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา ผูนําท่ีมีภาวะผูนํายอมนําพาซึ่งคุณคาและประโยชนใหแกกลุม

และองคกร การเปนผูนําจึงเปนศิลปะของการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ันมีความเช่ือมั่นในตัว

ผูนํา มีความเคารพนับถือและใหความรวมมือกับผูนําดวยความจริงใจ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544)  

 หากแตในปจจุบันน้ี พบวาผูบริหารสถานศึกษาจํานวนไมนอยท่ีขาดความเปนภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง 

จนทําใหเกิดปญหาดานการบริหารจัดการ ทําใหการจัดการศึกษาท่ีขาดประสิทธิภาพ  เห็นไดชัดวาขาดวิสัยทัศน การ

มองการณไกล  และการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากร  จึงสงผลตอการยอมรับ ความเช่ือถือ ความไววางใจ ความ

เช่ือมั่นและศรัทธา ดังน้ันถาผูบริหารมีภาวะผูนําเหมาะสม ยอมทําใหขวัญและกําลังใจ รวมท้ังความเลื่อมใสตอผูบริหาร

ภาคบรรยาย 
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ของผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับสูงดวย งานของหนวยงานก็จะสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย แตถาผูบริหารมี

ภาวะผูนําไมเหมาะสม ยอมสงผลใหหนวยงานขาดประสิทธิภาพ ผูใตบังคับบัญชาขาดความเช่ือถือ ความเลื่อมใส และ

ศรัทธาตอผูบริหาร และขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ดังน้ันจากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ดาน เพ่ือนําไปพัฒนาภาวะผูนําใหสามารถพัฒนาการบริหารงาน

จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการทุกแหงในยุคปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

วัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู             

ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

ประสบการณการสอนและอาย ุ

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ครูท่ีมีประสบการณการสอน และมีอายุท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอาศัยแนวคิดตาม

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ประกอบดวย 1) ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ  2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ  3) ดานการกระตุนทางปญญา และ 4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2562 จํานวน 125 คน 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  ปการศึกษา 2562  จํานวน 92 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
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จากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Mogan, 1970) และทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 

Sampling) ตอจากน้ันไปสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษา เอกสารตํารา  และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  แบงเปน  2  ตอน  ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน  4 ดาน คือ 1) ดาน

การมีอิทธิอยางมีอุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ  3) ดานการกระตุนทางปญญา และ 4) ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล แบบทดสอบมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 3. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี  

  1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบสและ   อโว

ลิโอ Bass & Avolio, (1994) และศึกษาการสรางแบบสอบถามประมาณคาตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert, 1964;  อาง

ถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,  2536) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม 

  2. วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กําหนดโครงสรางของเครื่องมือโดย

อาศัยขอบขายของแนวคิด ทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาตัวแปรท่ีสําคัญของแบบสอบถาม 

  3. สรางแบบสอบถามและนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธนําแบบสอบถามท่ีปรับแกไขเรียบรอยแลว  

  4. แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 

5 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม โดยการ

หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.60 - 

1.00 

  5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

แลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับขาราชการครูจํานวน  30 คน ท่ีไมเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และท่ีไดไปวิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach,  1990 : 204;  อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .97  

  6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา แลวนําไปใช

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 4. วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง  มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
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  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในการเก็บขอมูลจากขาราชการครูโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

  2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากขาราชการครูโรงเรียนกลุมตัวอยางตอบ

แบบสอบถาม            

  3. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหครูโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม โดยช้ีแจงวัตถุประสงค และอธิบายวิธีการตอบ

แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามแลวครบถวนสมบูรณ จํานวน 92 ฉบับ                  

คิดเปนรอยละ 100  จากน้ันผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนด หลังจากน้ันผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางและ

แปรผลดวยการบรรยาย 

  2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา             

ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม โดยนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X�) และสวนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกับระดับภาวะผูนํา         

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน           โดย

วิธีการแปลผลตามเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria) ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  ซึ่งแบงคาเฉลี่ยเปนชวงๆ แต

ละชวงมีความหมายดังน้ี 

    4.50 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากท่ีสุด 

    3.50 – 4.49 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 

    2.50 – 3.49 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 

    1.50 – 2.49 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย 

    1.00 – 1.49 หมายถึง มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอยท่ีสุด 

   3. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

ประสบการณการสอน โดยใชการทดสอบที (t-test) และจําแนกตามอาย ุโดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’test) 

  6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก  
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   1.1 การหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of congruence : IOC)  

   1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency : f) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)  

  3. สถิติสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test for Independent Samples) การวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of Variance) และและทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 

(Schffe'test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไร

ขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวม

และรายดาน 

(n=92) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.07 .69 มาก 2 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.11 .59 มาก 1 

3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.02 .58 มาก 4 

4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.04 .60 มาก 3 

รวม 4.06 .57 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู          

ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและ        ราย

ดานอยูในระดับมาก (X� = 4.06; S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังน้ี คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ  (X� = 4.11; S.D. = .59) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

(X� = 4.07; S.D. = .69) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X� = 4.04; S.D. = .60) และดานการกระตุนทาง

ปญญา (X� = 4.02; S.D. = .58) 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

จําแนกตามประสบการณการสอนและอาย ุ
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู             

ในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนก

ตามประสบการณการสอน  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ต่ํากวา 10 ป 

(18) 

ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

(74) t p 

X  
S.D. X  

S.D. 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.11 .82 4.04 .54 .753 .45 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.04 .69 4.19 .46 2.105* .03 

3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.00 .75 4.04 .33 5.65 .57 

4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.95 .70 4.13 .47 2.526* .01 

รวม 4.02 .70 4.10 .39 -1.118 .26 

 จากตารางท่ี 2  พบวา ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม

แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

วัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาย ุ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แหลงความ-

แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ 

ระหวางกลุม 58.776 2 29.388 108.989* .000 

ภายในกลุม 71.994 89 .270   

รวม 130.770 91    

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ระหวางกลุม 29.849 2 14.924 60.639* .000 

ภายในกลุม 65.713 89 .246   

รวม 95.562 91    

3. ดานการกระตุนทางปญญา ระหวางกลุม 37.000 2 18.500 89.092* .000 

ภายในกลุม 55.443 89 .208   

รวม 92.443 91    

 

4. ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคล 

 

ระหวางกลุม 

 

21.386 

 

2 

 

10.693 

 

36.870* 

 

.000 

ภายในกลุม 77.433 89 .290   

รวม 98.819 91 
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รวม 

ระหวางกลุม 35.096 2 17.548 86.824* .000 

ภายในกลุม 53.964 89 .202   

รวม 89.060 91    

 จากตารางท่ี 3 พบวา ครูท่ีมีอายุตางกันมคีวามคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานจากมากไปนอยไดดังน้ี คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจดานการ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  และดานการกระตุนทางปญญา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไดรับการพัฒนาศักยภาพกอนเขา

สูตําแหนง ประกอบกับผูบริหารรุนใหมในปจจุบันจะตองปรับตัวและพัฒนาตนเองใหสามารถบริหารใหองคการมีการ

เปลี่ยนแปลงและทํางานใหสอดคลองและเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหมๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และการประกาศใช

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 การใชหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานหลักสูตรและการบริหารจัดการ ประกอบกับ

หลักการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 39 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรงทําใหผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะหัวหนา

หนวยงานท่ีใกลชิดกับครูและนักเรียนมากท่ีสุด นอกจากน้ันผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศน ประพฤติปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีจนเปนท่ียอมรับของผูรวมงานมีศีลธรรม จริยธรรม จนไดรับความไววางใจจากผูรวมงานมีความมุงมั่นจะ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จใชคําพูดหรือการกระทําใหผูรวมงานเกิดกําลังใจในการ

ทํางานแสดงใหผูรวมงานเกิดความรูสึกวางานท่ีทํามีความสําคัญและทําใหเกิดความภาคภูมิใจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามความ

คิดเห็นของขาราชการครูอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ สวนดานการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบริหารฟงเรื่องราว และความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความสนใจ และตั้งใจจริง อยูในระดับ

มากท่ีสุด 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประสบการณ

การสอนและอาย ุ
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  2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามประสบการณการสอน 

พบวา ครูท่ีมีประสบการณการสอน ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยรวม ไมตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหครูมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง ครูทุกคนขยันขันแข็ง คนควาหาความรูและประสบการณเปนอยางดี อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม

ใหครูมีความรูความสามารถสนับสนุนครูโดยการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุน  ใหการยอมรับ ใหอิสระ 

เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ใหการสงเสริมในการพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการคิด

แกปญหา มีไหวพริบ ฉลาดทันคน ทันเหตุการณ ตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นพรัตน ศรีสุวรรณ (2551) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในงานของ

ขาราชการครู โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย พบวา ความพึงพอใจในงานของ

ขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาวะผูนํา ไมแตกตางกันรวมท้ัง

สอดคลองกับงานวิจัยของกฤติยา ใจหลัก ฟริตซ เจอรัลด (2551) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา พบวา ความคิดเห็นของ

ขาราชการครูท่ีมีตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อจําแนก ตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมไม 

แตกตางกัน  

  2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนวัดไรขิง

วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอายุ พบวา ครูท่ีอายตุางกัน

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะวาอายุของครูเปนปจจัยท่ีมีสวนตอความสําเร็จและความกาวหนาของการบริหารงาน 

และอาจจะสงผลถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สอดคลองกับทอมสัน Tomson . 1980 : 102 , 

อางถึงใน ปญจนารี พัฒนากําจร (2546) สรุปวาขนาดโรงเรียนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นหรอืพฤติกรรมของผูนํา

รวมท้ังงานวิจัยของ สุรชิน วิเศษลา (2550) ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมี

ขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันรวมท้ังสอดคลองกับ

งานวิจัยของกฤติยา ใจหลัก ฟริตซ เจอรัลด (2551) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพังงา พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ใหความสําคัญกับคานิยม ความเช่ือของผูรวมงาน

คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ันสถานศึกษา ผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่องศีลธรรม จริยธรรมมุงมั่นอุทิศตนเปนท่ีนายกยอง

เคารพนับถือศรัทธา  ไววางใจแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจน

เปนท่ียอมรับของผูรวมงาน 

  1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจผลการศึกษา พบวา มีการใหกําลังใจผูรวมงานอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด ดังน้ันผูบริหารควรการใหกําลังใจผูรวมงานอยางตอเน่ืองและกระตุนใหผูรวมงานทํางานกันเปนทีมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  1.3 ดานการกระตุนทางปญญาผลการศึกษา พบวา การวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการทํางานโดยใช

ขอมูลหลักฐาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ันผูบริหารควรสงเสริมใหผูรวมงานวิเคราะหหรือพิจารณาในเรื่องท่ีอาจจะเปน

ปญหาของสถานศึกษาและแนะนําแนวทางใหมๆใหผูรวมงานในการแกปญหาในการทํางาน 

  1.4  ดานการคํานึงถึงความ เปนปจเจกบุคคลผลการศึกษา พบวา มีการวิเคราะหความตองการและ

ความสามารถของผูรวมงานเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ันผูบริหารควรวิเคราะหความตองการและความสามารถ

ของผูรวมงานเปนรายบุคคลและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานของผูรวมงาน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปญหาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกระตุนทางปญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

  2.3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจของครูตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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