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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี และ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูผูสอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 1 และ เขต 2  ปการศึกษา  
2550  จาํนวน 350  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติการ
ทดสอบคาที (t-test Independent)  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ทีมี่
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา  
คือ  ดานการกระตุนทางปญญา  และมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล  
______________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ไมพบความแตกตาง  แตเมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และจําแนกตาม
ประสบการณทํางาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการกระตุนทางปญญา  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study transformational leadership of elementary 

schools administrators according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani 
Educational Service Area and to compare the transformational leadership of elementary schools 
administrators according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani Educational 
Service Area. The comparison parts were classified by genders, ages, education, work experience, 
and educational service area zones. The sample of the study consisted of 350 teachers under the 
Office of Pathumthani Educational Service Area zone 1 and zone 2 in the 2007 academic year. 
The instrument employed to collect the data was a set of questionnaires developed by the 
researcher. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and 
t-test independent. 

The findings of the study were as follows: 
1. The study of the transformational leadership of elementary schools administrators 

according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani Educational Service Area 
showed that the opinions of the teachers toward the transformational leadership of the elementary 
school administrators under the Office of Pathumthani Educational Service Area was at a high 
level. The aspect that obtained the highest mean was idealized influence of Charisma leadership, 
followed by intellectual stimulation. The aspect obtaining the lowest mean was individualized 
consideration. 

2. The comparative study revealed that the opinions of the teachers toward the 
transformational leadership of elementary schools administrators were not different when 
classified by genders and ages. However, the opinions were different at a statistically significant 
level of 0.05 when classified by educational levels and educational service area zones. Also, they 
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were different at a statistically significant level of 0.05 when classified by work experience in the 
aspect of idealized influence and the aspect of intellectual stimulation. 

 

ความสําคัญของปญหา 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคปจจุบัน ที่เรียกกันวาเปนยุค

โลกาภิวตัน ทําใหรัฐตองดําเนินการเรงรดัในการพัฒนาประเทศใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทีเ่ปนไป
อยางรวดเรว็ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมอืของประชาชนทุกคนที่เปนเจาของประเทศ ดวยเหตุน้ี รัฐจึงพยายาม
ท่ีจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่สมบรูณและสามารถเรียนรูในการปรบัตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิต ความเปนอยูของ
คนในสังคมทุกระดับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษาดวย การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ การศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานของชีวิต  
การจัดการศึกษาที่ดียอมนําไปสูการพัฒนาคนของประเทศชาตใิหมีคุณภาพมีความสมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจและสติปญญา มีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (พนม  พงษไพบูลย,  2543  อางถึงใน สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, 2543 : 97) 

จากความสาํคัญของผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาประเทศ จึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งและ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายทีจ่ะพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีคุณสมบัติตามเกณฑการรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและที่เปนหัวใจสําคัญ คอื ตองการพัฒนาผูบริหารใหเปน “ผูนําในการ
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสาํเรจ็ตอการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามที่ประเทศชาติตองการ
ตามนโยบาย ดังกลาว  แตคงจะประสบความสําเร็จไดยาก  ถาไมปฏิรูปผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาใหเปนผูที่ทําหนาท่ีเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา ที่มีความสามารถและการที่จะทาํให
ประสบความสําเร็จได ผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร    

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนผูมีความสําคญัที่สุดของสถานศึกษา จึงกลาวสรุปไดวา  
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปนกลไกสําคัญที่มีผล
กับการปฏิบัติงานของครูผูสอน เพราะการแสดงพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา     
ท้ัง 4 ดาน  คอื ดานการมีอทิธิพลอยางมีอดุมการณ (Idealized Influence or Charisma Leadership)    
ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ดานการกระตุนปญญา (Intellectual Stimulation)  
และดานการคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) จะมีผลทาํใหครูผูสอนเกิด
เจตคติที่ดีในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  สามารถปฏิบัตงิานรวมกับผูบรหิารสถานศึกษา
ไดอยางมีความสุข สงผลใหครูผูสอนเกิดแรงบันดาลใจใชความพยามยามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน เพ่ือพัฒนาการศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในการดาํเนินชีวติ
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ใหเปนผูมีคุณธรรม  เปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

ในฐานะผูนําในการบริหารงานและสถานศึกษาจาํเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูนํา มีความรู ทักษะและความชาํนาญในการบริหารการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปฏิรูปการศึกษาและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ที่จะเปนผูนําที่มี
ประสิทธภิาพ สามารถนาํสถานศึกษาไปสูความเปนผูนําทางการสอนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธภิาพทาํใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางแทจริง ภาวะผูนําของผูบริหารจึงเปนส่ิงสําคญั
เพราะในสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ข้ึนอยูกับภาวะผูนําการบริหารองคการ และจาํเปนตองข้ึนอยูกับ
ความรู   ความสามารถ  จินตนาการ  และความรับผิดชอบของผูนํา (Drucker : 1968)  แมวาภาวะผูนําจะ
เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความแตกตางในการปฏบิัติงานขององคการ แตปจจบุันองคการเกือบทุกองคการ
กําลังขาดแคลนบุคลากรที่มีภาวะผูนํา (Alkin, 1992 :717-718 และ Woodman, 1993 : 3 อางถึงใน
อรวรรณ วุฒิเวช, 2547) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เน่ืองจากครู
เปนผูรวมงาน เปนผูใตบังคับบัญชาที่ใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา ยอมรูจักและรับรูภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาดี โดยใชแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass&Avolio :1985 อางถึงใน        
สุเทพ   พงศศรีวัฒน, 2545 : 327 - 363) เพราะเห็นวา  เปนทฤษฎีทีจ่ะสามารถเรียนรู  และพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา ในยุคของการเปลี่ยนแปลง          
ท่ีสามารถพัฒนาได ผูบริหารสถานศึกษาสมควรที่จะศึกษา ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองในดาน
ความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ใตบังคับบัญชาใหความศรทัธา  เลื่อมใส  เปนท่ียอมรับ  เพ่ือความสาํเร็จในการพัฒนา
งานการบริหารสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาตใินยุคปจจุบัน อีกทั้งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของงานในองคการนั้น     
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาและเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ใหเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในยุคปจจุบัน
ตอไป 
 
คําสําคัญ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ความคิดเห็นของครูผูสอน    
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูผูสอนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตางกัน

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี     

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ 
อายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2550  จํานวนโรงเรียน 195  แหง 
จํานวนครูผูสอนท้ังส้ิน  3,578  คน   

1.2  กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทมุธานีเขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 2,765 คน ไดกลุมตัวอยางจาํนวน 
350 คน ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจาก การใชสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamana, 1973 : 125 อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 107 - 110) ที่ความคลาด
เคลื่อน .05  และใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multistage - Sampling)  ดังมีขั้นตอนดังน้ี   

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย     
เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยคร้ังน้ีคอืแบบสอบถาม (Questionairc)  

ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบกําหนดคําตอบให (Check List) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยใชแนวทางจาก
เคร่ืองมือวัดภาวะผูนํา จากแบบทดสอบภาวะผูนําเชิงพหุองคประกอบ ที่เรียกวา มัลติแฟคเตอร 
(Multifactor Leadership Questionnaire :MLO-6S) ตามแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass &Avolio 
:1985) แปลโดย สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2545 : 360-361) และแบบสอบถามของ  อรวรรณ  วุฒิเวช (2547) 
แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตามตวัแปรตน
ท่ีศึกษา ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และเขตพื้นที่การศึกษา  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ซ่ึง
เน้ือหาของคําถามครอบคลุมกรอบความคิด  ตามทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 องคประกอบ
ของ แบสและอโวลิโอ (Bass&Avolio : 1985) ไดแก 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  2. การสรางแรง
บันดาลใจ 3. การกระตุนทางปญญา และ 4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแบบสอบถามนี้       
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)  แบงออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท   
(Likert  Scales) 

3.   การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 ศึกษารายละเอียดตางๆ จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
3.2  กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ  กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม โดยคํานึงถึง

วัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 
3.3  ศึกษาการใชเครื่องมือวดั มัลติแฟคเตอร (Multifactor Leadership  Questionnaire 

: ML.Q-6S) เปนเครื่องมือในการวัดภาวะผูนําโดยแปลจากเครื่องมือวดัของแบสและโวลิโอ (Bass& 
Avolio, 1990 : 1) แปลโดย สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2545 : 360-361) และแบบสอบถามของอรวรรณ   
วุฒิเวช (2547) สรางขึ้นเอง แลวนํามาปรับปรุงเพ่ือสรางเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
เพ่ือใชในการศึกษาครั้งน้ี 

3.4 ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของ แบส และอโวลิโอ (Bass& Avolio :1985)    
ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มี 4  องคประกอบ จากนั้นอาศัยความรู ความเขาใจ ที่
ไดจากการศึกษาแบบสอบถามของ แบสและอโวลิโอ (Bass& Avolio, 1990 : 2) และแบบสอบถามตาม
วิธีการของ อรวรรณ  วุฒเิวช (2547) นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม   จึงนําองคประกอบ
ท้ัง 4 องคประกอบมาใชในการสรางแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยประมวลใหเขากับสภาพการ
ปฏิบัติงานทีเ่ปนจริงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี ใหมาก
ท่ีสุด    

3.5  นําแบบสอบถามที่จะใชในการวิจัยครั้งน้ีมาทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) 
หมายถึง เคร่ืองมือและแบบสอบถามนั้นสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัดไดตรงประเด็นมากหรือ
นอยเพียงใด  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทราบวาวัตถุประสงคของผูถามวาจะนําไปวัดอะไร  และจะนํา
ผลของการวัดไปอธิบายในเรื่องอะไร และสวนความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาไมสามารถคํานวณ



                                                                                                                7

ออกมาเปนตัวเลขได (สุบรรณ  พันธวิลาส และ ชัยวัฒน  ปญจพงษ, 2527 : 219-220 อางถึงในวินัย   
ฐิตะสุต : 2548) 

3.6 นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ 
ภาษาและสํานวนที่ใช เสนอแนะแกไขขอความ ตรวจความตรงในประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถาม 
เพ่ือเปนการเพ่ิมความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามไดย่ิงขึ้น 

3.7 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)   

3.8 นําแบบสอบถามคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอโดยใชสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ, 
2545 : 160) 

3.9  คัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC  > 0.5  เปนขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มีคา 
IOC  ≤  0.5   เปนขอคําถามที่ตองนํามาปรับปรุงแกไข และในบางขอที่มี  2 ประเด็นตองแกไขโดย
การแยกขอเพ่ือใหไดขอคําถามละ 1 ประเด็น ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ กอนนําเสนอให
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณา ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถาม
การวิจัยในครั้งน้ีโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) (เรืองอุไร ศรีนิลทา, 
2534  อางถึงในวินัย  ฐิตะสุต, 2548) และการหาคา  IOC ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด  55  ขอ 
ปรากฏวาไดผล ดังน้ี คือ มีคา IOC เทากับ 1.00 มีจํานวน 51  ขอ และมีคาเทากับ  0.80 มีจํานวน       
4   ขอ 

3.10 นําแบบสอบถามที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเรียบรอยแลวไป
ทดลองใช (Try  out) กับประชากรที่ไมไดใชเปนกลุมตัวอยาง จาํนวน  30  คนและนํามาหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficent) ของครอนบัค 
(Cronbach) ไดคาความสอดคลอง 0.96 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1  การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ

คิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2  

5.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตาม
เพศ  อายุ  วฒุิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใชคา t – test สําหรับ  
กลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent Samples) และใชคา F – test สําหรับ         
กลุมตัวอยางตั้งแตสองกลุมข้ึนไป   
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งน้ีสรุปไดดังน้ี 
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ

คิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการมีอทิธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุด  คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา  คือ  ดานการกระตุนทางปญญา และมี
ระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ  ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 4  ดาน   คือ  ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล  พบวา  เม่ือจําแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง  เม่ือจําแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
และรายดาน   พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการกระตุนทางปญญา  
เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดาน
การกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ทั้งน้ี
เปนเพราะวาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ปทุมธานีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหครูผูสอนมีความพยายามในการปฏิบัติงานที่สูงกวาความความพยายามที่คาดหวัง 
และผลของการปฏิบัติงานที่เกินความคาดหวังจะเปนผลทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพที่สูงขึ้น  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทั้งน้ีเปนเพราะวาการท่ีผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ไดประพฤติตัวเปนแบบอยาง สําหรับ
ผูใตบังคับบัญชา จึงเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทาํใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อรวมงานกัน  ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน  เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการ รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา และมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ ดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทั้งน้ีในปจจุบันสังคมที่ไดรับการพัฒนาแลวน้ันเปนสังคมที่ขึ้นกับ
ภาวะผูนําความรู จินตนาการและความรับผิดชอบของนักบริหารจากสถาบันใหญ ๆ ในสังคมแบบนี้
การบริหารในสวนที่เปนภารกิจ ความรับผดิชอบ และการฝกปฏิบัติจะเปนแกนนําที่สําคัญ เพราะ
เปนความตองการและความชวยเหลือที่จําเปนทั้งเปนวิชาที่ตองศึกษาและเปนองคความรูดวย ซ่ึง
สอดคลองกับ นรรฐรส กาบเครือ ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับพฤติกรรมการเผชิญปญหา กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหน่ึง  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง  ของพนักงานระดับหัวหนางานขึ้นไปสวนใหญอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาใน
รายองคประกอบดานตางๆ พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดานการสรางแรงบันดาลใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา การที่ผูนํามีการกระตุนผูใตบังคับบัญชา ใหตระหนักถึง
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวางเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีการตั้ง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางใหม        
แบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคดิริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของ
ปญหา มีการใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา ใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ และการสราง
แรงบันดาลใจ การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูใตบังคับบัญชาโดย
การสรางแรงจูงใจในการใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะกระตุน
จิตวิญญาณของทีม ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน ผูนําจะสรางสื่อความหวังที่
ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะชวยใหผูใตบังคับบัญชา พัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมาย
ระยะยาว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร จันทะโก ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจอยูใน
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ระดับมาก ขณะที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนของผูอาํนวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง 

2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4  ดาน   คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเปนเพราะวา
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีจะเปนเพศชายหรือหญิงตางก็มีความรู
ความสามารถในการบริหารองคกร มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่เหมือนกัน และมีกฎระเบียบ 
ขอบังคับ  ที่สถานศึกษาไดกําหนดไวเพ่ือใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเหมือนกัน  เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ันไมวาครผููสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานีจะเปนเพศชายหรือหญิง   การปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงไมตางกัน 

2.1 เมื่อจาํแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเปน
เพราะการทาํงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี  ที่ประสบความสาํเรจ็
ในการทํางานนั้นไมไดขึ้นอยูกับอายุที่ตางกันแตขึ้นอยูความรูความสามารถและประสบการณทํางาน
ในการประยุกตทักษะของตนที่ไดรับมาจากประสบการณ การเรียนรู การสังเกตมาใชในการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป ครูผูสอนที่มีอายุตางกันแตก็มีการปฏิบัติงาน การทําหนาที่
สอนที่เหมือนกัน  จึงไมแตกตางกัน 

2.2  เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวาครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน ทําใหครูผูสอนมีความรูในหลักการทํางาน การบริหารและลักษณะ
การบริหารงานที่ทําใหเกิดผลดีกับองคกรมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งในปจจุบันครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองอยาง
มาก  เชน  การอบรมหรือเขารับการศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือบางสวน ก็จะศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา 
ทําใหครูผูสอนมีความรูและสามารถวิเคราะห พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ควรจะเนนโดย
ครูผูสอนจะเพิ่มความคาดหวงัในตัวผูบริหารเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ดังน้ันการศึกษาก็เปนส่ิงสําคัญที่สุดมี
สวนทําใหครูผูสอนที่ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น ครูผูสอนจึงตางมแีนวคิด อุดมการณ และมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่แตกตางกันออกไป 

2.3  เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
และดานการกระตุนทางปญญา ทั้งน้ีเปนเพราะวาการที่ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ปทุมธานี มีประสบการณในการทํางานมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาความคิด มีทักษะ
ดานตางๆเพิ่มมากขึ้น และสามารถวิเคราะหการทาํงานไดดีกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทาํงาน
นอยกวา เพราะฉะน้ันการเรียนรูการทํางานในองคกรตองใชระยะเวลา ดังน้ันครูผูสอนที่มีประสบการณ
ทํางานที่ตางกนัก็จะมีความคิดเห็นตางกัน 

2.4 เมื่อจาํแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด
ปทุมธานี ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีสภาพแวดลอม สังคมและพื้นที่ต้ังของเขตการศึกษาที่มีลักษณะ
แตกตางกัน ดังน้ันครูผูสอนที่อยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกันยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ออกไป ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิัยไปใช 
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส ถามไถ ทุกขสุขและการทาํงานของผูใตบงัคับบญัชา

อยางใกลชิดทุกคน   
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรดูแลเย่ียมเยียนผูใตบังคับบัญชาโดยการสอบถามปญหาที่หอง

ทํางานอยางทัว่ถึง   
3.   ผูบริหารสถานศึกษาควรพาผูใตบังคับบัญชาไปศึกษาดูงานอยูเสมอ 
4. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความชวยเหลือกับผูใตบังคับบัญชาที่มปีญหาทางครอบครัว

และการทาํงาน   
ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศกึษาปญหาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี    
2. ควรมีการศกึษารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ   

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    

4. ศึกษาความตองการของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี    
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