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ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มุทิตา สมศรี1* ทินกร พูลพุฒ2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริ หารสถานศึก ษาและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 2 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่พยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จานวน 310 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมการพยากรณ์ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน คือด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าอานาจ
ในการพยากรณ์ร่วมกันร้อยละ 27.00 (R2= .270)สามารถสร้างสมการพยากรณ์คะแนนดิบได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ = 2.646+ 0.222 (X1) +0.174 (X2)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = 0.347Zx1 + 0.287Zx2
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง,แรงจูงใจ
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TRANFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMISTRATORS AFFECT MOTIVATION OF
TEACHERS UNDER NAKHONSAWAN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2
Mutita Somsri1* Tinagorn Poolput2
Abstract
The purposes of this study were to 1) study factors of the school administrators’
transformation leadership affect motivation of teachers under NakhonSawan Primary Education
Service Area Office 2 , 2) study the relationship between the school administrators’
transformation leadership and motivation of teachers’ under Nakhonsawan Primary Education
Service Area Office 2, and 3) create a predictive equation derived from the school administrators’
transformation leadership and motivation of teachers. The sample were school administrators
and teachers 310 people under NakhonSawan Primary Education Service Area Office 2.The
findings were as follows; 1) Overall, the school administrators’ transformation leadership affect
motivation of teachers, were at high level. 2) The relationship between the school
administrators’ transformation leadership and motivation of teachers’ had a positive correlation
with a statistically significant at .01 level 3) The predictive equation derived from factors of the
school administrators’ transformation leadership and motivation of teachers’ were
Individualized and Inspiration, predictive discrimination was 27.00% (R2= .270). The equations
could be written as follows:
The prediction equation in the form of raw score:
Yˆ = 2.646+ 0.222 (X1) +0.174 (X2)
The prediction equation in the form of standard score:
Ẑ = 0.347Zx1 + 0.287Zx2
Keyword : Transformation Leadership, Motivation
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรมวิชาการ
2546:9) ได้จัดระบบการศึกษาของชาติไว้ 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และความพร้อมของผู้เรียน การศึกษาในระบบ ระดับประถมศึกษาเป็นพื้นฐานสาหรับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นอกจาก ที่กล่าวมา การศึกษาในระดับประถมศึกษา ยังช่วยให้ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียน
ซึ่งจา เป็นต้องได้รับ ประสบการณ์ที่ดี การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ การศึกษาทั้งสามระบบต้องมุ่งเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสม และการจะให้การศึกษาเกิดการพัฒนานั้น การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่ ได้กาหนดไว้นั้น ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริง กระบวนการที่จะดึงความรู้ความสามารถของ
มนุษย์เพื่อนามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายละวัตถุประสงค์นั้น เป็นหน้าที่
ของผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องศึกษาถึงปัจจัย พฤติกรรมและความต้องการของ ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้าใจ โดยถ่อง
แท้ ในการพัฒนาบุคลากรครูนั้น สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการให้ความสาคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ถือว่าแรงจูงใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกั นใน
หน่วยงาน เป็นตัวกระตุ้นให้บรรดาผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแรงจูงใจเป็นการแสดงออก
ทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึก หรือเจตคติของคนในหน่ วยงาน ที่มีต่อบุคคล หรือเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรที่ ตน
ปฏิบัติงานอยู่ ต่อวัตถุประสงค์และความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยแรงจูงใจที่ดีทา ให้เกิดความร่วมมือ
ในการ ทางาน ทา ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความเชื่อมั่นและ ศรัทธาใน
องค์กร ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูมีแรงจูงใจที่ดีจะส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานของครูมี ความตั้งใจที่จะอุทิศ
กาลังกายกาลังใจให้แก่งานที่ทา มีความพร้อมที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ จะเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากครู
ขาดแรงจูงใจมีขวัญกาลังใจไม่ดี ก็จะขาดความเอาใจใส่และขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน หลบเลี่ยงงาน
หรือขาดงาน จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาและส่งผลต่อนักเรียนและคุณภาพของการศึกษาโดยรวม
ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรกลที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ นาเอานโยบาย และโครงการต่างๆ
ไปปฏิบัติ ถ้าการดาเนินตามนโยบายเป็นไปด้วยดีย่อมเป็นผลดีต่อ ครูผู้สอน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะประสบ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงพฤติกรรมการบริหารอย่าง
เหมาะสม ควรเป็นผู้นาในการบริหารจัดการที่มีทั้งการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสม การบริหาร
โรงเรี ย น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจะต้ อ งสร้ า งลั ก ษณะภาวะความเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวเองเพื่อเสริม อานาจการบริหารงานในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากอานาจที่เป็น
ทางการอันเกิดจากโครงสร้างการบริหารงาน หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ศึกษา แนวคิดของ Bass and Avolio
คือภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่า เป็นทฤษฎีที่มุ่ งเน้นการแก้ไขปัญหาตาม สถานการณ์ พัฒนา
ศักยภาพผู้ตามให้ปฏิบัติงานได้เกินความคาดหวัง ตามภาวะความ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จ ดังนั้นภาวะผู้นาการ เปลี่ยนแปลงจึงเป็นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน (ทิวธวัช เมฆวิชัย 2556:18)
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จากที่กล่าวมาทาให้ผู้วิจัยเห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสาคัญต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอน เนื่องจากสภาพการปฏิบัติงานของรูผู้สอนบางส่วน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะส่งกระทบไปสู่คุณภาพของการศึกษา จึงได้ศึกษาวิจัยในเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยใช้แนวคิดในเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามแนวคิดของ
Bass and Avolio ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นแบบในการวิจัย โดยอาศัย
ทฤษฏี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความรั บ ผิดชอบ ด้ า นลั ก ษณะของงาน และปัจจัยค้าจุน ได้แก่ ด้ า นนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน และด้านเงินเดือน เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริ หารของโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนางานและ
สร้างแรงจูงใจของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนพร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆจะได้ใช้เป็นแนวทางต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่พยากรณ์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยในเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงในสุวิมล ติรกานันท์ 2551: 179) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจานวน
ตามที่ตั้งของอาเภอผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 29 คน ครูจานวน 281 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 310 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 32 ข้อ ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนจานวน 50 ข้อ
ทั้ง 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ( Likert 1970 : 137 ) การสร้างและหาคุณภาพ
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เครื่องมือ 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตเนื้อหาตัวแปรและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. ยกร่างแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาเบื้องต้นและทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษา 4. น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ ประกอบด้ว ย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกระทงคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด (Index of
Item Objective Congruence : IOC) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด 2554:56) แล้ ว เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ชนี ค วาม
สอดคล้องรายข้อ ตั้งแต่ระดับ 0.50 – 1.00 ถือว่ายอมรับได้พบว่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 5.ปรับปรุง
แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนาแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม 6. นาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
เพื่อหาความชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient)
ตามวิ ธี ข องครอนบั ค (Cronbach) (พิ ชิต ฤทธิ์ จ รู ญ 2555 :158) พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.81 7.
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป การเก็บรวมรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้ 1. ขอหนังสือราชการโดยขอ
ความร่วมมือจากสานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย 2. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามพร้ อ มหนั งสื อ จากส านั ก งานโครงการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และกาหนดระยะเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อ
ความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม และหากเป็นโรงเรียนที่ระยะทางไม่ไกลผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปส่งและ
กาหนดระยะเวลาไปรับคืนด้วยตนเอง 3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 310 ฉบับ มี
ความสมบูรณ์ จานวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 4. นาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สถิติพรรณนา
(DescriptiveStatistics) เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage) เพื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) เพื่ อ หาค่ า Independent
Sample t-test , F-test (One-way ANOVA) 3. การถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise multiple
regression)
ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ ีค่าเฉลีย่
สูงที่สุดได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
2. แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของครู ผู้ ส อนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติของตัวแปรทีด่ ที ี่สุดที่ใช้พยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผสู้ อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
B
t
p-value
β
1. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
.222
.347
6.696
.000
(X4)
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X2)
.174
.287
5.528
.000
b
onstant(B0) = 2.646, R = .520 R Square = .270 Adjusted = .266, F = 56.904
**p<.01
จากตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากับ แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครู ผู้สอนในสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐานสังกั ดส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สมการพยากรณ์ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คือ ด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ซึ่งสามารถอธิบาย
ความผันแปรที่มีผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติ ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยรวมได้ร้อยละ 27.00 (R2= .270)
เมื่อนาค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 ที่ดีที่สุดในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Yˆ = 2.646+ 0.222 (X1) +0.174 (X2)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = 0.347Zx1 + 0.287Zx2
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผู้วิจัย
พบประเด็นที่สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคานึงถึงการเป็น
ปั จ เจกบุ ค คล และด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ดมการณ์ ผลการวิ จั ย ปรากฏดังนี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู้ บริ ห าร
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สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเห็นคุณค่าของงานและคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถพัฒนาความสามารถ
ของครูผู้สอนไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพคานึงถึงความแตกต่ างของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
แก่ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ทาให้เกิดประโยชน์นาไปสู่การยกระดับการศึกษา
ให้บรรลุตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาใน
หลายด้ า นและการเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มและการยอมรั บ ของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการในการขับเคลื่อนผู้ที่บทบาทไม่ใช่น้อยนั้นก็คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นผู้ผลักดัน โดยแสดงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนาไปสู่ผลสาเร็จดังเป้าประสงค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายไสว พรหมหลวง (2558) ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
อุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี พลอยเทศและชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ (2559) ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากสูงสุด ถึงต่าสุด ได้แก่ ด้านอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ส่วน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชาด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็จของงาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูผู้สอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู รู้สึกมีความสุขในการ
อบรมสั่งสอนศิษย์ ทางานตรงตามความถนัดและความสามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ได้รับมอบหมายงานที่ตรงตามความต้องการและรู้สึกได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตร ประสานรัตน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะพื้นที่พิเศษ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ครูรู้สึกสุขใจและมีความ
ภาคภูมิใจในการอบรมสั่งสอนศิษย์มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นงานที่
ตรงกับความต้องการ ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของความเป็นครู ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคงและการได้รับความยุติธรรมในการแบ่งมอบหมายงานให้
ปฏิบัติมีความภาคภูมิใจในการทางานร่วมกับบุคคลอื่น มีความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรทุกคนมีความ
สามัคคีกลมเกลียวในหน่วยงาน มีผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเสียสละ เอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่
ปรึกษาพึ่งพาได้เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ มีการกาหนดภารกิจเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการ และมีการปฏิบัติตามแผนมีการให้คาแนะนา สนับสนุนช่วยเหลือให้คาปรึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ ทาให้ระดับขวัญกาลังใจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะพื้นที่พิเศษ
จังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ
ในการทางานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารมี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูง สามารถส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้ตรงตามวิสัยทัศน์ ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นา
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้าน
การคานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล เป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้บริหารสามารถนาพาสถานศึกษาดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ โดยมีครูผู้สอนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจมีขวัญและกาลังใจที่ดี ผู้บริหาร
แสดงความรับผิดชอบความเอาใจใส่ครูผู้สอน มีการติดตามประเมินผลและให้กาลังใจอยู่เสมอ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติยา นาคดิลก (2557:101-103) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล 2 ด้านได้แก่ ด้านการคานึงถึงความเป็น
ปั จ เจกบุ ค คลและด้ า นการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา อภิ ช ยา มี เ พี ย ร (2552:140-144) ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู ผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2 คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เท่ากับร้อยละ
19.80 (R2 = .198) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เท่ากับร้อยละ
27.00 (R2 =.270) ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายความผั น แปรที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยรวมได้ร้อยละ
27.00 (R2= .270) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 𝑧̂ = 0.347Zx1
+ 0.287Zx2 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก การบริหารงานสถานศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถแสดงให้ครูผู้สอนเห็นเป็นแบบอย่าง ตระหนักถึงความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลมอบหมาย
งานได้ตรงความสามารถ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตัวครูผู้สอนว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมความสาเร็จของครูที่ได้รับรางวัลต่างๆนอกจากนี้ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครู
ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพของ แต่ละบุคคล เช่น การเข้ารับการอบรม การประชุมสัมมนา ทาให้ครูผู้สอนทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น และผู้บริหารสนับสนุนให้ครูแต่ ละคน ตระหนักในความ
ถนัด ความสามารถของตนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพไปสู่จุดสูงสุดและให้กาลังใจอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับ
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งานวิ จั ย ของ สายไสว พรหมหลวง (2558 : 119) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ งปั จจั ยด้า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อการบริหารงานวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า อานาจ
ในการพยากรณ์ร่วมกันร้อยละ 77.40
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษานครสวรรค์ เขต 2 ทั้ งโดยรวมและรายด้ านอยู่ ใ นระดับ มาก ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ งควรต้ อ งให้
ความสาคัญต่อภาวะผู้นาที่จะนาไปเป็นแนวทางที่จะนาไปเป็นปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การวิจัยในครั้งนี้มีองค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาไม่เข้าในสมการถดถอยเพื่ อใช้พยากรณ์แรงจูงใจในการทางานของครูผู้สอน
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการบริหารเพื่อให้เกิดผลดีมากที่สุดและให้การทางานของ
ครูผู้สอนเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เ ขต 2 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัด ในด้านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้
ครูผู้สอนมีแรงจูงใจในการทางาน เช่น การระดมความคิดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา การ
ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อด้านอื่นๆ เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ด้านความสัมพันธ์ชุมชน เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการทางานของครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
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