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51252412 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง / ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 อุดมศักดิ์ กุลครอง : ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัความรบัผิดชอบตอ่สังคมของผู้บรหิารสถานศกึษา.    
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   ผศ.ดร.ประเสรฐิ อนิทร์รกัษ์ , รศ.ดร.ศิรชิัย  ชนิะตังกรู และ อ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ.์   
205 หน้า.  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   2) ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   3) ความแตกต่างของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความรับ ผิด
ชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 103  แห่ง   
ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวม 412 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ มาแชลล์ และมอลลี่  และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสถาบัน
ไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที  การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด และอีก 7 ด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างบุคลากรภายในและกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน    

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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51252412   : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP/CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY  
 UDOMSAK  KOOLKRONG : TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. 
PRASERT INTARAK, Ed.D., ASSOC.PROF.SIRICHAI CHINATANGKOOL, Ph.D. AND  MATTANA 
WANGTHANOMSAK., Ph.D.  205  pp. 
 

The purposes of this research were to find : 1) the transformational leadership of the 
basic education school administrators, Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2;  2) 
the corporate social responsibility of  the basic education school administrators, Nakhon 
Pathom Educational Service Area Office 2;  3) the difference in transformational leadership and 
corporate social responsibility of basic education school administrators between school 
personnel and basic education school committee, Nakhon Pathom Educational Service Area 
Office 2;  and 4) the relationship between transformational leadership and the corporate social 
responsibility of the basic education school administrators.  The sample was 103 basic 
education schools in Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2.  The respondents 
consisted of school principals, teachers, school board chairman and school board committee, 
with the total of 412.  The instrument used in this research was the questionnaire, regarding 
transformational leadership based on Marshall and Molly concept; and corporate social 
responsibility based on Thaipat Institute in Foundation for Thailand Rural Reconstruction 
Movement Under Royal Patronage concept. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, t-test, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and content analysis. 
 The findings of the research were as follow : 

1) The transformational leadership of the basic education school administrators, 
collectively and individually, was found at a high level.  

2) The corporate social responsibility of the basic education school administrators 
was collectively found at a high level; when considered individually; the contribution to the 
community and society of school administers was found at the highest level and 7 remaining 
aspects were found at the high level.  

3) The difference in transformational leadership of school administrator and  and 
corporate social responsibility between school personnel and basic education school 
committee, Nakhon Pathom Educational Service Area Office 2, collectively, was not found.   

4) The relationship between transformational leadership and the corporate social 
responsibility of the basic education school administrators, Nakhon Pathom Educational 
Service Area Office 2 were found at the .01 level of significance. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อย เพราะได้รับความเมตตากรุณา 
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร อาจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล 
เจนอักษร ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและช่วยเหลือ ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ประกอบ คุณารักษ์  พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณบูรพาคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ทั้งหลายทั้งปวง และให้ก าลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรางค์ศรี พณิชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์   ท่านศึกษานิเทศ ไชยากาล เพชรชัด อาจารย์ แน่งน้อย ตราชู อาจารย์ 
ประเสริฐ พณิชยกุล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  ทั้ ง  8  โรงเรียน ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ในการทดลองใช้ เค ร่ืองมือ และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลในคร้ังนี้ 
 คุณค่าแห่งความพยายามครั้งนี้ขอมอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรางค์ศรี พณิชยกุล  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ คงคล้าย  อาจารย์ ดร.ศริยา  สุขพานิช  อาจารย์ ดร.วัชนีย์ เชาว์ด ารงค์ 
อาจารย์ สายหยุด น้อยพิทักษ์ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นก าลังใจ
ส าคัญเสมอมา ตลอดจน พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร อาจารย์ ณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์ อาจารย์ สาคร 
ช่วยด ารงค์  อาจารย์ ปรีชา จันทรมณี อาจารย์ ธนกร บุตรมั่น และ อาจารย์ วสันต์ ปรีดานันต์ 
ตลอดจนเพื่อนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 28  ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านจนท า
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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