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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) ศึกษาภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
2.) เปรียบเทียบภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูเหล่าน้ี
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนประชากรคือขา้ราชการครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษาสามโรง จ านวน 128 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา 117 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.40 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจิยัพบวา่ 1)ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยการสร้างแรงดลใจ ( = 3.56) มีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมา การใชอิ้ทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
( = 3.56) การกระตุน้การใชปั้ญญา (  = 3.56)และ การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน ( = 3.50)
ตามล าดบั และ 2)การเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์
ท างาน ต ่ากวา่ 5 ปี อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี และประสบการณ์ท างาน 
มากกวา่ 10 ปี อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น ครูโรงเรียนขนาดเล็กอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีระดบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ในดา้นการใชอิ้ทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดา้น
การสร้างแรงดลใจ ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นราย
คน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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Objectives of the research were to 1) study transformational leadership of secondary 

school directors as perceived by teachers, Sena District, PhraNakhon Si Ayutthaya Province; and 
2) compare their perception classified by work experience and size of the schools. The population 
was 128 teachers from three schools. The instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher.  The data from usable returns of 117 copies, 91.40 percent, were analyzed based on 
percentage, mean, and standard deviation. 
 

The research found that: 1)transformational leadership of secondary school directors was 
overall at the high, from which the aspect of inspiration motivation was ranked at the top  
( =3.56), followed by that of idealized influences (  = 3.56),of intellectual stimulation  
( = 3.56), and of individualized consideration(  = 3.50), in that order; 2)the 
comparisonrevealed that the teacher with working experience less than 5 years rated at a high 
level in all aspects, 5-10 years of work experience and more than 10 years of work experience at 
the moderate level in all aspects, while those fromsmall size schools rated at the high level on all 
aspects, those from large size schools rate the aspects of idealized influences, inspiration 
motivation, and intellectual stimulation, at the high level, the aspect of individualized 
consideration, however was at the moderate level. 
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