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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเร่ืองแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุม 
กรุงธนใตมีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุมกรุงธนใตจํานวน 2 แบบคือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 2) 
เปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตระหวาง 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ กับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 3) ศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน 
 ผูวิจัยมีสมมติฐานการวิจัย คือ ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 2 แบบแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยาง ท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตจํานวน 24 โรงเรียน ครู จํานวน 
360 คน และสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําอยูในระดับสูงตามขนาดโรงเรียน คือโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษโรงเรียนขนาดใหญโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดเล็กเครื่องมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 2 แบบคือภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูนําแบบเปล่ียน
สภาพแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตและแบบสัมภาษณผูบริหารการวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการดลใจมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดานการกระตุนการใชปญญา ดานความมี
บารมี และดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
  1.1 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ภาวะ
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานความมีบารมี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวาผูบริหารประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ
ผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณไดในสถานการณตางๆ และผูบริหารใหความ
ยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกันมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด   
  1.2 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ภาวะ
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการดลใจ ในภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูบริหารสนับสนุน  สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองโดยการอบรมตามแผนงานท่ีแตละ
คนรับผิดชอบมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จและผูบริหารมีการใหกําลังใจแกผูรวมงานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
  1.3 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ภาวะ
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารประชุมและรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดวิสัยทัศน
ของสถานศึกษารองลงมาคือผูบริหารชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา โดย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหารกระตุนใหมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานดวย
วิธีการที่สรางสรรคและหลากหลายมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
  1.4 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ภาวะ
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารมีการใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน
ดวยความต้ังใจรองลงมาคือผูบริหารมีการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและ
ของแตละบุคคลและผูบริหารมีความเปนกันเองและเขาถึงผูใตบังคับบัญชาอยางถึงมีคะแนนเฉล่ีย
ต่ําสุด 
 2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานการใหรางวัลตามสถานการณมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือดานการบริหารแบบ
วางเฉย 
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  2.1 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ดานใต
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารแสดงความยินดีเม่ือผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานสําเร็จมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารใหการยอมรับในผลงานของผูใตบังคับบัญชาเม่ือทํางาน
สําเร็จตามเปาหมายและผูบริหารใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเม่ืองานไมบรรลุผลตามท่ีตั้งเปาหมาย
ไวมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
  2.2 ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ดานใต
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนดานการบริหารแบบวางเฉยโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาผูบริหารจะเร่ิมติดตาม แกไขการปฏิบัติงานเม่ือพบวามีปญหาและเกิดขอผิดพลาด
และผูบริหารจะยึดระเบียบ กฎเกณฑอยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหงานเกิดความผิดพลาด มี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือผูบริหารยอมรับในขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองท่ี
ถูกตองและผูบริหารไมมีการวางแนวทางแกไขปญหามักจะชอบแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้นมี
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
 3. การเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใตระหวางภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ กับภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา 
  3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธน
ใต จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  
  3.2 การเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 2 แบบ คือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีแบบ
ภาวะผูนําท้ัง 2 แบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

การอภิปรายผล 
 
 ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตในภาพรวมอยูในระดับปานกลางท้ังนี้สอดคลองกับ วีณา 
เพชรจิระวรพงศ (2552) ท้ังนี้เปนเพราะผูนําเปนผูท่ีมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน นําบุคคล
เหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจและเช่ือใจอยางเต็มท่ีอีกท้ังยังไดรับความเคารพนับถือความ
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รวมมือ และความมั่นใจจากผูบังคับบัญชาอยางจริงจัง แกปญหาประสานงานจูงใจใหผูรวมงานหรือ
ผูท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหดําเนินไปสูจุดหมายและเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
สอดคลองกับ เบญจพร โคตรภูเวียง (2551) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 พบวา ขาราชการ
ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท้ังรายรวมและรายดาน เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
 ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือดานการดลใจ อยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากวา ผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพท่ีแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตาม
ดวยการสรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดม่ันและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการในทางปฏิบัติ
ผูนํามักจะใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายแทน
การทําเพื่อประโยชนเฉพาะตนผูนําแบบเปล่ียนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางาน
ทีม เปนแบบอยางในการรักษาระเบียบวินัย รูจักใหกําลังใจแกผูรวมงาน เปนผูท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จโดยมอบหมายงานตามความสามารถและถนัดของแตละบุคคลใหทุกคน
มีสวนรวมในการทํางานผูนําจะพยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายท่ีกําหนดไวโดย
สรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็นความสําคัญวาเปาหมายและผลงานน้ันจําเปนตองมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงจะทําใหองคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จไดอีกท้ังผูนําจะตอง
เปนคนท่ีมองโลกในแงดี สอดคลองกับ มนัส  ญาติเจริญ (2542, อางถึงใน อุบล  โสภาภาค, 2549)
ไดศึกษาภาวะผูนําการแปลงสภาพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนพลับพลา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองจันทบุรี ดานการดลใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภิรมย  กันถาวร (2550) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของขาราชการครูโรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ
ขาราชการครูโรงเรียนในอําเภอบานโพธ์ิ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดาน
การดลใจอยูในระดับมาก 
 ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล อาจเปนเพราะ
ผูบริหารไมไดใหความสนใจและแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหามากในการปฏิบัติงาน
ใหแกผูบังคับบัญชาอยางไมท่ัวถึง สอดคลองกับ นิตยา ม่ันชํานาญ (2543 อางถึงใน อุบล โสภาภาค, 
2549) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
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สระแกว ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่า 
 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปนเพราะการแสดงภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนไมไดรับรูถึงภาวะผูนําท่ีแสดงออกของผูบริหารอยางเต็มท่ี  
ผูบริหารจะตองทําหนาท่ีเปนผูนํา กลาวคือ ตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและเปนผูกําหนด
พฤติกรรมของบุคลากรในถานศึกษา ครูผูสอนไดรับรูถึงภาวะผูนําท่ีแสดงออกของผูบริหารมี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการให
รางวัลอยางเหมาะสมอยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากวาในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวผูบริหารแสดงความยินดีโดยวิธีการตางๆเพ่ือเปนการใหกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานซ่ึงอาจจะเปนการประกาศในท่ีประชุมหรือไดกลาวยกยองชมเชยตอสาธารณชนและใน
การปฏิบัติงานก็ยังใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชาอยาง
ท่ัวถึงรวมไปถึงการใหแนวทางการทํางานซ่ึงเม่ือผูใตบังคับบัญชาไดรับการดูแลและเอาใจใสก็ยอม
ท่ีจะมีการทํางานใหไดผลเปนไปตามซ่ึงสอดคลอง เบญจพร  โคตรภูเวียง (2551) ไดศึกษาภาวะผูนาํ
แบบเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน
เขต 5 พบวา ขาราชการครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 5 มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท้ังรายรวมและรายดาน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
 ผลการเปรียบเทียบแบบภาวะผูนํ าของผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จํานวน 2 แบบ คือภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีแบบ
ภาวะผูนําท้ัง 2 แบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนขนาด
ใหญพิเศษมีแบบภาวะผูนํามากกวาโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีอาการสถานท่ีเพียงพอ วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนพรอม บุคลากร
ครบตามเกณฑและมีวุฒิสาขาวิชาเอกตรงกับวิชาท่ีสอน มีโครงสรางการบริหารงานตามรูปแบบ
การบริหารงานท่ีโรงเรียน มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาเปนผลใหสามารถ
บริหารงานไดอยางอิสระมีความคลองตัวและรวดเร็ว สงผลใหผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ
แสดงถึงความเช่ือม่ันในตนองในการทํางานใหผูรวมงานเห็นถึงความแนวแนในอุดมการณ ความ
เช่ือและคานิยมของตนเอง ซ่ึงตางจากโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอาคารสถานท่ีไมเพียงพอ อุปกรณการ
เรียนการสอนมีจํากัด บุคลากรมีไมเพียงพอ สอนไมตรงกับวิชาเอก ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจึง
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ตองแกไขปญหาดังกลาว จึงไมสามารถแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนตอปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคการและ
ใหความม่ันใจผูรวมงานวาสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ได สอดคลองกับงานวิจัยของ กัมพล  
แชมสา (2550) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนตามการรับรูของครูผูสอน จําแนกตามขนาดประเภทโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
  1.1 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ผูบริหารควรสงเสริม
ใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง ผูบริหารควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแนะวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในหนวยงานใหกับผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศนรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมคิดรวมทํา 
  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
  ผูบริหารจะตองเปนผูนําแนวทางการปฏิบัติงานใหมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ตนเองจะตองเอาใจใสดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาคอยใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
อยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารจะตองอดทนอดกล้ันเม่ือครูปฏิบัติงานไมถูกตองพยายามให
คําแนะนําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาและใหกําลังใจครูในการปฏิบัติงาน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนและภาวะผูตามของครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
  2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต ขนาดเล็ก 
 


