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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดแก  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวม 462  คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรา

สวนประมาณคา มีความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ .95  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศึกษา  พบวา 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยูในระดับมากท้ังในภาพรวมและราย

ดานเรียงระดับปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล (X� = 3.76) ดานการกระตุนการ

ใชปญญา (X� = 3.72) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X� = 3.72) และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (X� = 3.66) 

 2. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ดังน้ี ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน มีความกลาหาญ สรางศรัทธาและมีหลักธรรมาภิบาล ควรสงเสริมใหผูตามเขารับการอบรมอยางตอเน่ืองและ

ปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค ควรสงเสริมจัดหาสื่อเทคโนโลยีใชในการจัดการเรียนการสอนและ

เปดโอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

คําสําคัญ :   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The research purposes were to study and to present the guidelines for developing the 

transformational leadership of the basic school administrators under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Office 10. The research sample was the 462 administrators and teachers of 
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basic schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10. The research 

instrument was the estimate rating scale questionnaire with reliability .95. The data analysis statistics 

were the percentage, mean, and standard deviation. 

 The research findings were: 

 1. The transformational leadership of the basic school administrators, overall and each 

aspect were at high level. When sorting the practice levels descending were: the consideration of 

individuality aspect, the stimulating the use of intelligence aspect, the inspirational aspect, and the 

ideological influence aspect, respectively. 

 2. The guidelines for developing the transformational leadership of the basic school 

administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10 were the 

administrators should allow everyone to participate in setting the vision, have courage, build faith 

and have good governance; the administrators should encourage subordinates to receive ongoing 

training, and treat himself (herself) to his (her) subordinates with equality; and administrators should 

promote and provide technology materials for teaching and learning and provide opportunities, and 

engage everyone in their opinions. 

Keywords: transformational leadership, school administrators 

 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในโรงเรียน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามี

ผลกระทบตอรูปแบบ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความกระตือรือรนและลักษณะความคิดของท้ังโรงเรียนผูบริหารตองมี

ภาวะผูนําและวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะตองมี

จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท้ังครู-อาจารย และนักเรียน ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ทังน้ี

ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําสูงสุดในสถาบัน จะตองสนใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีจะมีผลกระทบ ตอ

เยาวชนและทรัพยากรมนุษยท่ีตนเองรับผิดชอบ สถานศึกษาตองการผูนําท่ีเขมแข็ง ความตองการภาวะผูนําใน

สถานศึกษาจึงข้ึนอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารในการทําใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการท่ีจะนําเอาทรัพยากรมาประกอบ

กันตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารคือกุญแจความสําเร็จ สถานศึกษา คือองคกรทางสังคม

เชนเดียวกับองคกรอ่ืน  ผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป การจัดการศึกษาจะมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานไดตองเกิดจากปจจัยท่ีเก่ียวพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารในองคการและการ

บริหารท่ีดีเปนสําคัญ (ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธ์ิ, 2545) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลง

หรือปฏิรูป ซึ่งตองใชภาวะผูนํา มองการณไกล มีวิสัยทัศน  มีสามัญสํานึก กลาคิด กลาทํา และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ซึ่ง

เปนคุณลักษณะสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา การปฏิรูปสถานศึกษาจึงอยูท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาเปนอันดับแรก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไดดําเนินการนิเทศภายในเพ่ือ
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ชวยเหลือสนับสนุน  ใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยกําหนดเปาประสงคไว 4 ดานคือ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  ผูบริหารและครูเปนบุคลากรมืออาชีพนักเรียนมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1, 2557) แตจากการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจจากการไดรับผลกระทบจาก

การปฏิรูปโครงสรางการบริหารขาดความรูความเขาใจในระบบงานท่ีเปนภารกิจใหม ขาดสื่อและเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานสถานศึกษามีศักยภาพท่ีแตกตางกันตามความพรอมของชุมชนและสถานศึกษาสวนหน่ึงขาดการปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีประถมศึกษา เขต 1 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงเปนนิติบุคคลมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน 

 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว  ผูศึกษาจึงตองการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือนําผลจากการศึกษาไปเปน

ขอสนเทศใหกับผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ ไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความเปน

ผูนําของบุคลากรในสถานศึกษาและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามความแตกตางของตําแหนงและขนาดสถานศึกษา  โดยยึดหลักทฤษฎี

คุณลักษณะของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ของแบส และอโวลีโอ (Bass  & Avolio, 1990) 

ประกอบดวย 4 ดาน  คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนการใชปญญา

และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,652  คน  

จําแนกเปน 

   1.1.1 ตําแหนง   

    1) ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน   278  คน            

    2) ครูผูสอน    จํานวน  2,374  คน 

   2.1.2 ขนาดสถานศึกษา  

    1) ขนาดเล็ก     จํานวน     695  คน 

    2) ขนาดกลาง     จํานวน  1,420  คน 

    3) ขนาดใหญ    จํานวน    537  คน 

  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา จํานวน 462 คน 

ไดกลุมตัวอยาง ท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาโดยใชเกณฑรอยละ 80 ของจํานวนประชากรและครูผูสอนโดยใชเกณฑรอย

ละ 10 ของประชากร และไดโดยการแบงกลุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling)  (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545) ตามตําแหนงและขนาดสถานศึกษา  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชในการสอบถาม ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่ง

ผูวิจัยสรางข้ึนโดยอาศัยเน้ือหาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีวิจัย 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)  

  ตอนท่ี 2แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของ

ลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ ดังน้ี   

   5    หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 

   4    หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับมาก  

   3    หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

   2    หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับนอย 

   1    หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดับนอยท่ีสุด 

ภาคบรรยาย 
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  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบแบบปลายเปด  

(Open ended)   

 3. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี  

  1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1จากแนวคิดของ  Bass & 

Avolio และจากแบบวัดภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1998) ช่ือวา Multifactor leadership 

questionnaire (MLQ)เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและ

พัฒนาแบบสอบถาม 

  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scalea) มี 5 ระดับ ตามแบบ

ของลิเคอรท (Likert)   

  3.สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยามศัพท

เฉพาะของตัวแปรท่ีวิจัย 

  4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ

แบบสอบถาม 

  5. นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเช่ียวชาญ

จํานวน3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 

  6. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลว นําแบบสอบถามไปทดลองใช  

(Try out)  กับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูผูสอน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาอํานาจจําแนก 

(Discriminating power) ไดคาอํานาจจําแนกรายขอโดยมีคาสหสัมพันธระหวาง  .23 - .73  นําแบบสอบถามท่ีมีคา

อํานาจจําแนกแตละขอตั้งแต .20 ไปหาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient ; อางถึงในประยูร อาษานาม, 2545)    

  7. นําแบบเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่น และมีความสมบูรณ ไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

  1.ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือจัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1   
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  2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 ช้ีแจงจุดประสงคในการศึกษาคนควาเพ่ือขอความอนุเคราะห และสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สงมอบแบบสอบถาม จํานวน 462 ฉบับไปยัง

ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  โดยสงมอบและรับคืนดวยตวัเอง   

  3. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 462 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  4. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณลงรหัสใหคะแนนตามนํ้าหนักคะแนนแตละขอ บันทึกผล เพ่ือวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

  5. ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษา 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนด หลังจากน้ันผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ได ตําแหนงและขนาดสถานศึกษา โดยการ

แจงความถ่ี(frequency) การหารอยละ(percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางและแปรผลดวยการบรรยาย 

  2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มี 5 ระดับ และแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

   4.51 – 5.00   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับมาก 

      2.51 – 3.50   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 

      1.51 – 2.50   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับนอย 

      1.00 – 1.50   หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดับนอยท่ีสุด 

  3. การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1โดยหาความถ่ีและรอยละและวิเคราะหขอมูลดวย

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก  

   1.1 การหาคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 

of congruence : IOC) 

   1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
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  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแกการแจกแจงความถ่ี (Frequency : f)รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.) 

   

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1.  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

2.  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

3.  ดานการกระตุนการใชปญญา 

4.  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

3.66 

3.72 

3.72 

3.76 

.67 

.68 

.67 

.68 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

4 

3 

2 

1 

รวม 3.71 .65 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม (X = 3.71; S.D =.65)  และเปนรายดานมี

พฤติกรรม อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีระดับพฤติกรรมมากท่ีสุด คือ  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X =  

3.76; S.D = .68) รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X = 3.72; S.D = .67)และดานการสรางแรงบันดาลใจ(X  = 

3.72; S.D = .68) สวนดานท่ีมีระดับพฤติกรรมนอยท่ีสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(X = 3.66; S.D =.67) 
 

 วิเคราะหแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1   
 

ตารางท่ี 2 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

 

แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ               
ความถ่ี รอยละ 

1. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน  และสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน 

2. ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

304 

312 

65.80 

67.53 

3. ผูบริหารควรมีความรูความสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะอุปสรรค 

ปญหาตาง ๆ ได 

248 

 

53.68 
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4. ผูบริหารควรยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ 

5. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการมีอํานาจ  มีความเช่ือมั่นในตนเองในการทํางาน 

302 

301 

65.37 

65.15 

รวมเฉลี่ย 294 63.63 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ขอท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 67.53  รองลงมาคือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน 

โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 65.80 และขอท่ีมีผูเสนอแนะต่ําสุด คือผูบริหารควรมีความรูความสามารถสรางความมั่นใจใหกับ

ผูรวมงานวาจะเอาชนะ อุปสรรคปญหาตางๆ ได โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 53.68 

 

ตารางท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ    

 

แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ    
ความถ่ี รอยละ 

1. ผูบริหารควรแสดงใหเห็นถึงเปาหมายของการทํางานและวางแผนในอนาคตไดอยางชัดเจน 

2. ผูบริหารควรใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับผูรวมงานอยางยุติธรรมและสม่ําเสมอ 

ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ 

3. ผูบริหารควรแสดงความเช่ือมั่นวาผูรวมงานจะปฏิบัติงานไดอยางบรรลุเปาหมาย 

4. ผูบริหารสรางคานิยมในการทํางาน  โดยใหผูรวมงานคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา 

ประโยชนสวนตน 

5. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ 

335 

261 

 

256 

299 

 

305 

72.51 

56.49 

 

55.41 

64.71 

 

66.01 

รวมเฉลี่ย 291 62.99 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

ขอท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรแสดงใหเห็นถึงเปาหมายของการทํางาน และวางแผนในอนาคตไดอยาง

ชัดเจน โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 72.5  รองลงมาคือ ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ โดยรวม

เฉลี่ยรอยละ 66.01  และขอท่ีมีผูเสนอแนะต่ําสุด คือผูบริหารควรแสดงความเช่ือมั่นวาผูรวมงานจะปฏิบัติงานไดอยาง

บรรลุเปาหมาย โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 55.41 

 

 

 

ภาคบรรยาย 
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ตารางท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดานการกระตุนการใชปญญา                 

แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการกระตุนการใชปญญา                 
ความถ่ี รอยละ 

1. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน 

2. ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

3. ผูบริหารควรสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของผูรวมงาน 

4. ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ 

5. ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

238 

297 

264 

314 

306 

51.51 

64.28 

57.14 

68.00 

66.23 

รวมเฉลี่ย 284 61.47 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานการกระตุนการใชปญญา 

ขอท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ผูบริหารควรกระตุนใหผูรวมงานหาวิธีแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 

68.00 รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 

66.23 และขอท่ีมีผูเสนอแนะต่ําสุด คือ ผูบริหารควรสนับสนุนใหผูรวมงานทําวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือแกปญหาการเรียน

การสอน โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 51.51 

ตารางท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล               

แนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล               
ความถ่ี รอยละ 

1. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถในการทํางานและมีความรับผิดชอบ 

2. ผูบริหารควรเปนพ่ีเลี้ยงคอยแนะนําวิธีการทํางานแกผูรวมงานเปนรายบุคคล 

3. ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานท่ีมีความสามารถพิเศษใหเจริญกาวหนาในหนาท่ี 

การงาน 

4. ผูบริหารควรรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความตั้งใจ 

5. ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม 

268 

269 

279 

 

313 

318 

58.00 

58.22 

62.55 

 

67.75 

68.83 

รวมเฉลี่ย 289 62.55 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ขอท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม โดยรวมเฉลี่ยรอย

ละ 68.83 รองลงมา คือ ผูบริหารควรรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นของผูรวมงานดวยความตั้งใจ โดยรวมเฉลี่ยรอย

ละ 67.75  และขอท่ีมีผูเสนอแนะต่ําสุด คือ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถในการทํางานและ

มีความรับผิดชอบ โดยรวมเฉลี่ยรอยละ 58.00 

ภาคบรรยาย 
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อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสดุ

คอื ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรูดานการ

บริหาร ตลอดท้ังมีความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทํางานการดํารงชีวิตเพ่ือทันกับโลกยุคโลกาภิวัตนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดท้ังการ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทุกคนในองคกรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการทํางาน เพ่ือสนองตอบ

เจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดย

การใชโรงเรียนเปนฐาน  ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร  ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเชนกัน 

แตสําหรับผูบริหารสถานศึกษาน้ันนับเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษา  เพราะเปนผู

ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน  กําหนดนโยบาย  อํานวยการและมอบหมายใหงาน กํากับติดตามเพ่ือขับเคลื่อน

โรงเรียนเขาสูเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  และยุคน้ีผูบริหารตองสรางภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง เพ่ือการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูบริหารท่ีใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหบุคลากรมีความมั่นใจในการทํางาน 

ผูบริหารจะตองอาศัยความเปนผูนําท่ีเขมแข็งจึงจะสามารถสรางความมั่นใจ ความมั่นคงใหกับคนในองคกรและ

กอใหเกิดการยอมรับในการเปนผูนําได  อีกท้ังมีความเต็มใจเขารวมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองคกร ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีพฤติกรรมท่ีเปนมีภาวะผูนําในการจูงใจใหบุคลากรในสถานศึกษาหรือผูใตบังคับบัญชามีความ

ไววางใจ เกิดความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดหมายท่ีตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาคาดหวังท่ี

กําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของนพพงษ  เกิดแจง (2545) ท่ีไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน โดยรวมมีภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชรัตน จีนขาวขํา 

(2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานตามการรับรูของขาราชการครู  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสมพร จําปานิล (2549) ได

ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน 

  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนมีดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ เปนอันดับสุดทาย ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนท่ีเคารพ

นับถือของผูรวมงาน เมื่อพิจารณาเสนอแนะเปนรายดาน คือ 
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  1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  เปนท่ี

เคารพนับถือของผูรวมงาน  

  1.2 ดานการกระตุนการใชปญญา  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูรวมงานใชเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน 

  1.3 ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานไดเต็มศักยภาพ 

 1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถของแตละบุคคล  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําแนกตามตําแหนงและ

ขนาดสถานศึกษา อันอาจจะเปนแนวทางท่ีจะนําไปปรับปรุงหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรูภายในสถานศึกษาไดเปน

อยางดี 

  2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปปรับปรุงหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรูภายใน

สถานศึกษาไดเปนอยางดี 
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