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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของ
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการ
รับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามตําแหนง หนาที่  วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก อาจารยผูสอน และเจาหนาที่สายปฏิบัติการซึ่งกําลัง
ปฏิบัติงานอยูในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 200 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) โดยการจับฉลากไมคืนเบอร จํานวนทั้งสิ้น 132 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีลักษณะเปน
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหาคาสถิติ  
คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย (X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบหาคาความแตกตาง กรณี 2 
กลุมใชสถิติ (t-test) และกรณีมากกวา 2 กลุมใช one way ANOVA ซึ่งถาพบความแตกตางคาเฉลี่ยจะทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีทดสอบของ เชฟเฟ (Scheffé) ผลการวิจัยพบวา  1) ผลการศึกษาระดับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจและ
ดานการกระตุนเชาวปญญาอยูในระดับมากสวนดานการมุงความสัมพันธ เปนรายคนอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวม และ
รายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมและรายดานคือดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการกระตุนเชาวปญญา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
4) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตามการรับรูของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดย
                                                        
1 รองศาสตราจารย ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาพรวม และรายดานคือดานการกระตุนเชาวปญญา และดานมุงความสัมพันธเปนรายคน พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   

 
ABSTRACT 

This research aimed to investigate perception of personnel classified by position, responsibility, 
academic background and working experiences on the transformational leadership of the administrator.       
In addition, studied and compared were also the purposes of this research. The sample from random 
sampling consisted of 132 personnel of the Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. Questionnaire 
designed by the researcher was used for data collection. Using techniques of descriptive statistics, the 
researcher analyzed the data obtained in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation by 
mean of the application of a computer program. The techniques of t-test Scheffé and one-way analysis of 
variance (ANOVA) were deeply employed for the data analysis. Finding were as follows: 1) The personnel 
perception on transformational leadership of administration was at the high level in the whole aspects. For 
each aspects, the inspiration aspect, and the intellectual aspect were at the high level too, while the 
individualized aspect was at the moderate one. 2) there was not statistically different at the 0.05 in the 
responsibility of the personnel on transformational leadership of administrators in the whole aspects and in 
each aspects. 3) there was at the 0.05 in the whole aspects and in each aspects; those were the idealized 
aspect, the inspiration aspect and the individualized aspect. were different in academic background. While the 
intellectual aspect was statisticaliy different at the 0.05. 4) In the comparsan of the samples have different in 
working experience, there was different statistical insignificantly at the 0.05 in the who aspects and in the 
intellectual aspect and the individualized aspect. While there was different statistical significant at the 0.05 in 
the inspirational aspect.  

 
Keywords: Ramkhamhaeng University, transformational leadership 
 
บทนํา 

โลกปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขัน และในฐานะประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ในดานเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง และธุรกิจ ดังนั้น สังคมไทยจึงจําเปนที่จะตอง
พัฒนาศักยภาพของคนไทยในสังคมใหเขาใจธรรมชาติ
ของการเปลี่ยนแปลงมีความรูและทักษะความสามารถที่
จะปรับตนเอง เพื่ออยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุข ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถรวมมือแขงขัน
ไดกับประชาคมโลกได โดยยังดํารงเอกลักษณและ

คุณคาของความเปนไทยไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงนี้ 
(กรมสามัญศึกษา, 2543) การจัดการศึกษาจึงเปน
เครื่องมือที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทยใหเปนไปตาม
ความคาดหวังนี้ไดคงมีเพียงการจัดการศึกษาเทานั้น 
แตระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถปรับตั วให
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือยังไมมี
การสอนโดยเนนใหประชาชนรูวิธีการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยจําเปนตอง
เรงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหสามารถผลิตคนที่มี
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คุณภาพและเปนการศึกษาที่สอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณเปลี่ยนแปลงในปจจุ บัน จากพระราช- 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เปนภารกิจที่
ยิ่ง ใหญที่ทุกคนทุกหนวยงานและองคกร ในดาน
การศึกษาจะตองรวมกันคิดรวมกันทําและชวยกัน
ตัดสินใจ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงความคิด  
ความเช่ือ และการปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม 
ความรวมมือและภาวะเปนผูนําในการดําเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่อง (สุรัฐ, 2543) 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอ
ผูตามในการโนมนาวใหผูตามมีความเต็มใจ และมีความ
กระตือ รื อ รน ในการร วม กันปฏิ บัติ ง านให บ รรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญ 
และจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงาน (ราตรี, 2544) 
ผูบริหารในฐานะผูนําจะตองใหความสําคัญกับภาวะผูนํา 
และพยายามเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง ใหเปนผูนําที่ดี
เพื่อรวมกันนําพาการศึกษาไทยใหกาวสูการปฏิรูป
การศึกษาอยางแทจริงดังที่เบส และ อโวลิโอ (Bass 
and Avolio, 1990) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา
ไว 2 แบบไดแก 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Trans-
formational leadership) จะเนนการเปลี่ยนแปลงของ
ทั้ง บุคคลและระบบใหดีขึ้น ซึ่ งผูนําจะทําใหผูตาม
ตระหนักถึงความสําคัญ และยอมรับในจุดประสงคและ
ภารกิจของหนวยงาน และ 2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional leadership) จะเนนการแลกเปลี่ยน
ประโยชนระหวางผูนําและผูตาม ภาวะผูนําจึงเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งในการบริหารงาน และในสังคมที่มีการแขงขัน
กันสูง ดังนั้น ความอยูรอดขององคการจึงขึ้นอยูกับขีด
ความสามารถของผูบริหารวาจะมีศักยภาพในการ
บริหารองคการใหบรรลุจุดหมายภายใตสถานการณได
มากนอยเพียงใด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Trans-
formational leadership) เปนกระบวนการที่มีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของสมาชิกใน
องค กา ร  ส ร าง ความผูกพั นของสมาชิกตอการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค และกลยุทธที่สําคัญของ
องคการทําใหผูบริหารเปนบุคคลหลักที่จะตองรับผิดชอบ 

ตอประสิทธิผลของหนวยงานและความสําเร็จก็ขึ้นอยู
กับ คุณภาพของผู บ ริ หา ร  ดั งนั้ นภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญมาก สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาทุกระดับในปจจุบัน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เปน 4 คณะแรกที่ไดจัดตั้งขึ้นพรอมกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2514 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 คณะ
ศึกษาศาสตรทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ดําเนินการเปดสอนใน 3 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขา 
วิชาภูมิศาสตร ในป พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตรไดรับ
อนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาโท โดยปจจุบันเปดสอน
ทั้งหมด 25 สาขาวิชา ในปพ.ศ. 2543 คณะศึกษาศาสตร 
ไดดําเนินการสอน ระดับปริญญาเอก จนถึงปจจุบัน 
เปดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา คณบดีคนปจจุบันคือ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช สําราญจิตต (พ.ศ. 2552 - 
ปจจุบัน) ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
สิ่งที่สําคัญก็คือผูบริหารตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
การดําเนินงานบทบาทใหมของอาจารย นักศึกษา 
ชุมชน และผูที่เ ก่ียวของกับคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดผลดีตอนักศึกษาทุกคน 

ผู วิ จั ย ใ น ฐ า น ะ อ า จ า ร ย ผู ส อ น ใ น ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร มีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับระดับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรู
ของ บุคลากร  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลั ย
รามคําแหง ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและ
เจาหนาที่สายปฏิบัติการวาอยู ในระดับใด มีความ
แตกตางกันหรือไม โดยจําแนกตามตําแหนงหนาที่   
วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ผลที่ไดรับจาก
การวิจัยจะไดนําเสนอผูบริหารนําไปพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(survey research)  ซึ่ ง ไดข อมูลการวิจั ยมาจากกลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก อาจารยผูสอน และ
เจาหนาที่สายปฏิบัติการซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูในคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2554 
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จํานวนทั้งสิ้น 200 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) และใช
การสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการจับ
สลากไมคืนเบอร จํานวนทั้งสิ้น 132 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในเรื่องภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง แบงไดเปน
แบบสอบถามการวิจัยเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
สวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (multiple choices) เพื่อสอบถามเก่ียวกับ
ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
ตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอ 4 ขั้น ไดแก ดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ  
การกระตุนเชาวปญญา และการมุงความสัมพันธเปน
รายคน มีคา IOC ระหวาง 0.8 ถึง 1.0  

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามไปแจก
กลุ มตั ว อย า ง ด วยตน เอง  จํ านวน  132 ชุด  ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 132 ชุด คิดเปนรอยละ 
100 แ ล ะนํ า มา วิ เ ค ร าะ ห ข อ มู ล โ ด ย ใ ช โป ร แก ร ม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยหาคารอยละเพื่อศึกษาขอมูล
สวนตัว ตําแหนงหนาที่ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน ของผูตอบแบบสอบถาม ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และเปรียบเทียบ ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุม ใชสถิติ t-test และ
กรณีมากกวา 2 กลุม ใช One-way ANOVA ซึ่ง ถาพบ
ความแตกต าง ขอ งค า เ ฉลี่ ย สภาพ ภาวะผู นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง อยางมีนัยสําคัญจะใชการทําสอบรายคู ดวย
วิธีการของ Scheffé 

 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนผูมี
ประสบการณการทํางาน 20 ป ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 
61 คน คิดเปนรอยละ 46.2 ประสบการณการทํางาน 
10 - 20 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และ
ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 25.8 

2. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษา- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
และดานการกระตุนเชาวปญญา อยูในระดับมาก สวน
ดานการมุ งความสัมพันธเปนรายคน อยูในระดับ    
ปานกลาง 

3. ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ มี
ตําแหนงหนาที่ตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไดแก 
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการมุง
ความสัมพันธ เปนรายคน แตกตาง กันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกันโดยภาพรวม และรายดานไดแก ดาน
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ และดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานการกระตุนเชาวปญญา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า ว ะ ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ที่ มี
ประสบการณ การทํางานตางกันโดยภาพรวม และราย-
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ดานไดแก ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการมุง
ความสัมพันธ  เปนรายคน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  และดานการสรางแรงบันดาลใจ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุปและวิจารณผล 

 จากการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีประเด็นสําคัญที่ ดังนี้ 

1. ดานผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของสมควร (2546) เรื่องแบบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน 
พบวา แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแกน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนเชาวปญญาอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูมีความรูดานการบริหาร ตลอดทั้งมีความรูดานอื่น 
ๆ ที่ เ ก่ียวของกับการจัดการศึกษาทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน 
การดํารงชีวิต เพื่อใหทันกับความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ไทยทุกคนในองคกร ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
แนวคิดในการทํางาน เพื่อสนองเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนการบริหารงานโดยใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการบริหาร ประกอบกับผูบริหาร
นับเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ของ
สถานศึกษา เพราะมีอํานาจในการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย อํานวยการ และมอบ หมายใหงาน กํากับ
ติดตามเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให เขาสู เกณฑ
มาตรฐาน ที่กําหนด ในยุคปจจุบันผูบริหารตองสราง
ภาวะผู นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง  เพื่ อ ก ารบริ ห า ร  ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารที่ใช ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

จะสงผลใหบุคลากรในหนวยงานมีความมั่นใจในการ
ทํางาน งานทุกอยางจะสําเร็จดวยดีก็ดวยความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝาย กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(สมพร, 2550)สวนดานการมุงความสัมพันธเปนรายคน
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนคณะที่มี
บุคลากรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคณะตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเปนการยากสําหรับผูบริหารใน
การใหความเอาใจใสผูรวมงานที่มีปญหาทุกคน  การให
ความยุติธรรมตอผูรวมงานทุกคนรวมทั้งการใหความ
สนับสนุนในการพัฒนาตนเองของผูรวมงานอยางทั่วถึง 
จึงทําใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตาม
การรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดานการมุงความสัมพันธเปนรายคนอยูใน
ระดับปานกลาง 

2. ดานผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ มี
ตําแหนงหนาที่ตางกันโดยภาพรวม และรายดาน ไดแก 
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายคน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาอาจารยผูสอนและเจาหนาที่สายปฏิบัติการมี
ภารกิจหลักคือตองนําพาองคกร ไปสูความสําเร็จ
รวมกัน โดยอาจารยผูสอนมีหนาที่ปฏิบัติการสอน สวน
เจาหนาที่สายปฏิบัติการมีหนาที่สนับสนุนอํานวยความ-
สะดวกในการปฏิบัติการสอนของอาจารยผูสอน ทําใหมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารไมแตกตาง- 
กัน 

3. ดานผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีวุฒิ -
การศึกษาตางกันโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดาน
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรง
บันดาลใจ และดานการมุงความสัมพันธเปนรายดานไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันนี้สถานศึกษา
ตาง ๆ ไดปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 คือ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
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พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจ ริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข ตลอดจนมีการยายขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาเขาอยู ในสั ง กัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ทํา
ใหสถานศึกษามีความคลองตัวและทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค  ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีวุฒิ
ทางดานการศึกษาสูง มีความเฉลียวฉลาดเปนที่ยอมรับ
ของผูรวมงาน สรางคานิยมในการทํางานใหผูรวมงาน
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน กระตุนให
ผูรวมงานทํางานเปนทีมแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยาง
แนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จ  ดังนั้นบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนดานการ
กระตุนเชาวปญญาแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
บุคลากรผูมี วุฒิการศึกษาสูงยอมมีการกระตุนเชาว
ปญญาสูงกวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา จึงทํา
ความคิดเห็น ในดานการกระตุนเชาวปญญา แตกตางกัน 

 4. ดานผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ที่ มี
ประสบการณ การทํางานตางกัน โดยภาพรวม และราย- 
ดานไดแก ดานการกระตุนเชาวปญญา และดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาอาจารยผูสอน และเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ตางไดรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน และการ
วางแผนบริหารคณะศึกษาศาสตร เพื่อสนองตอบ
นโยบายการศึกษาของชาติเชนเดียวกัน ไมวาจะเพิ่งเขา
มาทํางานหรือทํางานมานานแลวก็ตาม ทําใหอาจารย
ผูสอน และเจาหนาที่สายปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารไมแตกตางกัน สวนดานการมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณและดานการสรางแรงบันดาลใจ แตกตาง-
กันทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกันยอมมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ผูบริหารควรประเมินตนเองในดานภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 
และจากเพื่อนรวมงาน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการนํามา
พัฒนาตนเอง        

2. ผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอง
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และสงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กับผูนําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 2. ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารคณะอื่นที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในงาน
ประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาคณะที่
รับผิดชอบใหทันสมัยตอไป 
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