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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2)  
ระดับความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 329 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ แบบสอบถามภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .953 และแบบสอบถามความศรัทธาต่อผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .928 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ทุกด้านร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกด้านร่วมกันก าหนดความผันแปรของ
ค่าความศรัทธาที่มีได้ร้อยละ 70.70 (R2=0.707) และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีอิทธิพลก าหนดค่าความผันแปรของความศรัทธาที่ได้ โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้บริหารมากที่สุดคือด้านความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาได้แก่ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้น   
ทางปัญญาและด้านการสร้างแรงบัลดาลใจตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the level of transformational leadership of school  
administrators; 2) to study the levels of teachers’ trust in school administrators; and 3) to study the 
relationship between transformational leadership and teachers’ trust in school administrators. The 
samples were 329 teachers working the under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 2 that were selected by simple random sampling. The research instruments were  5-scale 
questionnaires for transformational leadership with the reliability at .953 and for teachers’ trust in school 
administrators with the reliability at .928. The statistical tools used for data analysis were mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient, multiple regression analysis, and stepwise regression analysis. 
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The results indicated that: 1) in overall and every aspects, the transformational leadership was at a high 
level; 2) teachers’ trust in school administrators was also at a high level; and 3) the overall 
transformational leadership of the school administrators as perceived by the teachers were found to 
associate with the teachers’ trust in school administrators, whereby transformational leadership could 
determine the variation of trust at 71 % (R2=0.707). The aspect of transformational leadership that most 
influenced to the teachers’ trust  was the individualized consideration, followed by idealized influence, 
the intellectual stimulation, and inspiration motivation. 
Keywords : Transformation leadership, Teacher trust in school administrators 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคใหม่หรือยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะผู้น าที่ดี
และเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีการติดต่อสื่อสาร
ในองค์กรที่ดี โดยเฉพาะเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลง หรือ เ รี ยกว่ า  ภาวะผู้ น า เ ชิ งปฏิ รู ป
(Transformational leadership) [1] ได้อธิบายว่า 
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transformational leadership) หมายถึง กลุ่ม
พฤติกรรมของผู้น าซึ่งแสดงออกถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ 
ในการยกระดับและกระบวนการซึ่งผู้น าและผู้ตามต่าง
ยกระดับซึ่งกันและกันในด้านศีลธรรม และแรงจูงใจให้
สูงขึ้น โดยผู้น าจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระท ามากกว่าท่ีผู้
ตามคาดหวังไว้ว่าจะกระท า และผู้ตามจะสร้างความ
ผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์กร โดยผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตาม
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ 
กลยุทธ์ ขององค์การและผู้น าแสดงคุณลักษณะที่เป็น
แบบอย่างหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตามตลอดจน
การเพิ่มอ านาจและช่วยเหลือผู้ตาม ภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
สร้างความผูกพันของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรและภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่
มีผลต่อผู้ตามแต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้
กลับกลายเป็นผู้น า  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือการเป็นผู้น าที่ท าให้ผู้
ตามอยู่เหนือความสนใจในตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้น า
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน

และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและองค์การ จูงใจผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง ของ
พรรคพวกให้เขามองเห็นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์การและ
สังคม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่
ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลและความส าเร็จของ
โรงเรียนซึ่ งก็ขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร 
ผู้บริหารยุคใหม่ที่จะสามารถน าพาองค์กรไปสูค่วามส าเรจ็
ได้ดี นอกจากจะมีภาวะผู้น าดังกล่าวแล้ว ความศรัทธาก็
ย่อมมีผลต่อการน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 
เช่นกัน [2]  
 ความศรัทธาเป็นการมีความเช่ือในบุคคลอื่นโดยไม่มี
การบังคับไม่มีเหตุผลที่จะท าให้เช่ือในสิ่งนั้นแต่ความ
ศรัทธาเป็นการคิดความคาดหวังจากค าพูด ค าสัญญา 
และการเขียนจากบุคคลกลุ่มหรือองค์กรที่สามารถเช่ือถือ
ไว้วางใจได้การให้ค านิยามความศรัทธาจึงแสดงออกมาใน
ลักษณะความเช่ือถือความไว้วางใจความมั่นใจในการ
กระท าของบุคคล [3] ความศรัทธาเป็นเรื่องซับซ้อน หาก
ครูมีความศรัทธาต่อผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมท าให้เกิด
ความเช่ือมั่น ไว้วางใจในตัวผู้บริหารสถานศึกษา จึงจะมี
แรงผลักดันให้ครูนั้นร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
น าพาสถานศึกษา นั้น ๆ ให้น าไปสู่ผลส าเร็จสืบไป [4]   
 ผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้น าที่ดี ต้องมีการสร้าง
แรงบันดาลใจ ให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานกับ
ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ มีการกระตุ้นทางปัญญาให้ผู้ร่วมงาน
รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ต้องมีการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล คือ ต้องมีการยอมรับในความสามารถดูแล
เอาใจใส่ผู้ร่วมงานแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้งานที่
ตรงตามความถนัดนอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องมี ความ
เช่ือมั่นต่อผู้บริหารว่าจะสามารถพึ่งพาหรือขอความ
ช่วยเหลือได้ จัดการศึกษาให้นักเรียนได้อย่างดีที่สุด 
ไว้วางใจว่าผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี  จากข้อมูลที่
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ท าการศึกษาจึงสังเกตเห็นว่า ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะผู้น า
แล้วผู้ร่วมงานก็จะเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร จึงเห็น
ได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครู
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ต่อกัน  ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ในประเด็นระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิด เห็นของครู  จึ งท า ให้มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ อย่างไรโดยจะใช้ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ บริหาร
สถานศึกษา สืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
2.2 เพื่อศึกษาระดับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งมีจ านวนครูทั้งสิ้น 1,477 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู 
สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งมีจ านวนครูทั้งสิ้น 329 คน 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การ
สร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
     3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีตัวแปร
อิสระ คือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ตามทฤษฏีของ แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) 
[5] และกรอบแนวคิดความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ตามแนวคิดของฮอย 
และคูเปอร์สมิธ (Hoy & Kupersmith) [3] แสดงดัง   
รูปที ่1  

  ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

 
 
 

  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (X1) 

ความศรัทธาของครูที่มตี่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (X3) 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 
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5.  สมมุติฐานการวิจัย 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
มีความสัมพันธ์กับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา     
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     6.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 1,467 คน  
     6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 จ านวน 329 คน ด้วยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางยามาเน่ (Yamane) 
[6] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ และใช้การสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลากรายชื่อของครูในโรงเรียนแต่ละ
อ าเภอ  
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจยัสร้าง และพัฒนาขึ้นดังนี้ 
          6.2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถามจ านวน 56 ข้อ 
ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ 13 ข้อ  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
12 ข้อ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 17 ข้อ และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 14 ข้อ  
          6.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความศรัทธาของครู
ที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม
จ านวน 32 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่น 18 ข้อ 
ด้านความไว้วางใจ 14 ข้อ  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ย ด า เ นิ นกา ร เ ก็ บร วบร วมข้ อมู ล โ ดยส่ ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมแนบซองปิดแสตมป์จ่ า
หน้าซองถึ งผู้ วิ จั ย  เพื่ อ ให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ง

แบบสอบถามที่ตอบแล้วคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยมี
ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่วันที่         
1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเมื่อเก็บ
รวบรวมข้อมู ลจากจานวนแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ
คืนกลับมา จานวน 329 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     6.4.1วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
     6 . 4 . 2  ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งภ าวะผู้ น า กา ร
เปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ใช้
สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product - moment correlation coefficient), การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple regression analysis) 
 

7. สรุปผลการวิจัย  
     7.1  ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก   
     7.2 ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
     7.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูปรากฏว่าตัวแปรทุกตัว สามารถร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา
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ตามความคิดเห็นของครูโดยมีอิทธิพลทางบวกทั้ง 4 ตัว 
คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพล
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถ
ร่วมกันก าหนดความผันแปรของความศรัทธาของครูที่มี
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูได้
ประมาณร้อยละ 70.70 จึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวแปร
ทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลและสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
8. อภิปรายผล 
     8.1  ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่า 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล  สอดคล้องกับงายวิจัยของ สุมาลี ละม่อม 
[7] ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางสติปัญญาด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลเป็นล าดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรชัย ไชยมงค์ [8] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่3 -4 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 
พบว่า ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
กัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม
อยู่ระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพา

สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จึงให้
ความส าคัญกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพราะเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ปัจจุบัน  
     8.2 ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษาสงักัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมและรายข้อ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สิงหะ 
บุตรดี [9] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่ า  ระดับภาวะผู้น าของผู้บริ หาร ในโรงเ รี ยน
ประถมศึกษาสังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้น าจะต้องมีความสามารถท่ีจะ
น าผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สมาชิก
ในองค์กรจะต้องมีความศรัทธา ศรัทธาเป็นนวัตกรรม
อย่างหนึ่งขององค์กรซึ่งประกอบด้วยความศรัทธาที่มีต่อ
ผู้บริหารความศรัทธาที่มีต่อเพื่อนสมาชิกในองค์กร ความ
ศรัทธาที่มีต่อองค์กรความศรัทธา เป็นสิ่งจ าเป็นต่อสิทธิ
ประโยชน์ขององค์กรเพราะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มที่มี
ประสิทธิผล จึงท าให้ ความศรัทธาของครูต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมและราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
     8.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อคัดเลือกตัวแปรที่ร่วมกันมี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏว่าตัวแปรทุกตัว สามารถร่วมกันมีอิทธิพลต่อ
ความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามได้ทั้ง 
4 ตัว คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
อิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก รองลงมา คือ 



76                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561        
 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ มี
อิทธิพลทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิงหะ 
บุตรดี [9] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความศรัทธาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่ า  ระดับภาวะผู้น าของผู้บริ หาร ในโรงเ รี ยน
ประถมศึกษาสังกัดงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ระดับความศรัทธาของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดงานการประถมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหาร และความศรัทธาของครู 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดงานการประถมศึกษา 
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และมี
ความสัมพันธ์กันทางบวก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไผท แถบเงิน [10] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนครเขต1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  0.69 และเมื่อพิจารณาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนรายด้านแล้วพิจารณาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรายได้กับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกด้านเช่นเดียวกัน 
     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ท าให้ครูในสถานศึกษามีความยึดมั่นในความศรัทธาที่มี
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษานั้นย่อมท าให้ครูรู้สึกมีความสุขและ
เห็นคุณค่าของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน 
เมื่อมีแรงบันดาลใจในการท างานแล้วย่อมมีท าหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถมีความกระตือรือร้นและ
ขยันหมั่นเพียรส่วนประเด็นที่ส าคัญ คือ เมื่อคัดเลือกตัว
แปรที่ร่วมมีอิทธิพลต่อต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา มากที่สุด ปรากฏว่าได้ตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้ง 4 ตัว คือ ด้านการค านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีอิทธิพลทางบวก 
รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ตามล าดับ มีอิทธิพลทางบวก หมายความว่า ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ มากหรือน้อยจะส่งผลให้ความความ
ศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษา มากหรือน้อย
ตามไปด้วยในทิศทางเดียวกัน และหากผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแล้วย่อมมี
ความสัมพันธ์กับความศรัทธาของครูที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาในทิศทางตรงกันข้าม 
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือ ผู้บริหารเน้นย้ าให้
ผู้ร่วมงานเกิดจิตส านึกในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นส่วนส าคัญในการ
เป็นผู้น า การมีอุดมการณ์ที่ดีให้กับครูผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษาของท่านเอง ผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้อง
คอยเน้นและย้ าให้ครูผู้ร่วมงานแต่ละท่านทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานต่างๆที่เป็นส่วนรวมร่วมกัน 
โดยการจัดประชุมช้ีแนะสร้างจิตส านึกให้ครูทุ่มเทในการ
ท างาน 
     9.1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงานได้เสมอในทุกโอกาส 
ในการร่วมงานในองค์กรต่างๆสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งคือมนุษย์
สั มพั นธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อนร่ วม งาน  ส าหรั บ ในองค์ ก ร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างแรงจูงใจ
ให้กับครูผู้ร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุก ๆ 
โอกาส เช่น ร่วมพูดคุยสนทนากับครูในสถานศึกษาเพื่อ
แสดงถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
     9.1.3  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก  คือ ผู้บริหารมีแรงจูงใจและ
สนับสนุ นความคิด ใหม่ ๆของครู  ดั งนั้ นผู้ บริ หาร
สถานศึกษาต้องคอยจูงใจครูให้คิดและท าในสิ่งใหม่ๆ 
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และสนับสนุนความคิดใหม่ๆที่ ครู เสนอแนะ เ ช่น 
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมความรู้ใหม่ๆเมื่อมีโอกาส 
     9.1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครูเป็นรายบุคคล 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการ
แนะน าสิ่ งดีดีหรือสิ่ งต่างๆที่ เกิดประโยชน์ต่อความ
เจริญก้าวหน้าของครูแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เมื่อ
มีข่ าวสารการเลื่ อนขั้นวิทยฐานะ การสอบบรรจุ
ข้าราชการต่างๆ ต้องคอยแนะน าและบอกข่าวสารกับครู
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
     9.1.5 ตัวแปรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี
อิทธิพลต่อความศรัทธาของครูต่อผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ครูเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดย
ใช้ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม เพื่อท าให้ครูเกิดความศรัทธาใน
ตัวผู้บริหาร ความศรัทธาในเพื่อนครู และความศรัทธาใน
โรงเรียน  
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     9.2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความศรัทธาของผู้บริหาร
หน่วยงานอ่ืนๆ 
     9.2.2 ควรศึกษาความศรัทธาของครูและผู้บริหารที่
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
งานบริหารการศึกษาต่อไป 
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