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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของข้าราชการ
ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 2 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS IN BANGPHLI 1 NETWORK 
SCHOOL GROUP UNDER SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATION SERVICE 

AREA OFFICE 2 
 

จินตนา  อินตะ 

โรงเรียนวดัราษฎร์บรูณะ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี  1 สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู

โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 ปี

การศกึษา 2561 จ านวน 165 คน จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน เคร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมลูวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์ และด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 2) ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมทุรปราการเขต 2 ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนครูที่มีประสบการณ์การ

ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ค าส าคัญ: ผู้น าการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง, ประถมศกึษา 
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ABSTRACT 

This research aims to study and to compare the transformational leadership of school 

administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 1 network schools group under 

Samutprakan Primary Education Service Area Office 2 The samples used in the study were the 

total of 165 teachers (the academic year 2018), teaching in Bangphli 1 network schools group. 

classified by educational level and work experience. The instruments used were questionnaires 

with 5 levels rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and t-test. 

The results of the study were found that: 1) Transformational leadership of school 

administrators according to the opinions of teachers in Bangphli 1 network schools group under 

Samutprakan Primary Education Service Area Office 2) Overall were at high levels. When 

considering each aspect, sorted by descending in terms of the individual consideration the 

intellectual stimulus influence of ideology and motivation  2)Teachers’s opinions in Bangphli 1 

network schools group, who had different educational levels, on transformational leadership of 

school administrators, in overall were not different, where as who had different work experience, 

on transformational leadership of school administrators, in overall were different with 

statistically significant at .05 level. 

 

Keywords: Leadership Administrators, Primary Education 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะผู้น าเป็นค าที่เก่าแก่ที่สุดค าหนึ่ง

ในอารยธรรมของโลก นับตัง้แต่ในยุคของการ

ลา่สตัว์ ยคุของการเกษตรกรรม ยคุอตุสาหกรรม 

จนกระทัง่ถึงยคุของความรู้หรือเทคโนโลยี ซึง่ใน

ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพบว่าความส าเร็จของ

กลุ่มของสังคมหรือของประเทศหรือของอารย

ธรรมต่าง ๆ นัน้ขึน้อยู่กับภาวะผู้น าของหวัหน้า

หรือผู้น า ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือของสมาชิกใน

กลุ่มเหล่านัน้ความหมายส่วนใหญ่ของภาวะ

ผู้ น า สะท้อนให้เห็นถึงสมมติฐานที่เ ก่ียวกับ

กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืนใน

การน า การอ านวยความสะดวกในการท า

กิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม

ห รืออง ค์การ  ภาวะผู้ น ามีความหมายถึง

คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือ

กระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการ

ด าเนินชีวิตของบุคคลทีสามารถมีอิทธิพลต่อ
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ผู้ อ่ืนหรือกลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

หรือสร้างความปรารถนาท าให้เกิดความเชื่อถือ 

ศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอทุิศตัว 

การใช้ความสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่ม

พลงัอ านาจของผู้ อ่ืน เพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตาม

เป้าหมาย และที่ส าคญัคือพวกเรามนุษย์ทุกคน

สามารถจะมีภาวะผู้ น าไ ด้  สามารถน าไ ด้

ตลอดเวลา นอกจากนัน้ “ผู้น าที่ดี” จะช่วยท าให้

ความฝันของมนุษย์เราเป็นความจริง (รัตติกรณ์ 

จงวิศาล, 2556) จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้ว่า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทส าคัญต่อ

การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเปา้หมาย 

ผู้ บ ริหารจะต้องมีความสามารถ มีความรู้   

มีประสบการณ์ มีบคุลิกภาพที่ดี มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้

ผู้ ใต้บังคับบัญชายอมรับและให้ความร่วมมือ

ปฏิบติัตาม นอกจากนีผู้้บริหารต้องมีความแน่ว

แน่ในอุดมการณ์ มีความสามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์ความ รู้ใ ห้ผู้ ใ ต้บังคับบัญชา

เปลี่ยนแปลงตนเอง เข้าใจถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มีการชมเชยให้รางวัลสร้าง

แรงจูงใจ เห็นคุณค่าของทุกคน ส่งเสริมให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติม 

เพื่อน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยภาวะ

ผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารจะสะท้อน

จากผู้ ร่วมงานหรือผู้ ใต้บังคับบัญชา โรงเรียน

กลุม่เครือข่ายบางพลี 1 สมทุรปราการเขต 2 ซึง่

มีโรงเรียนในกลุ่มทัง้สิน้ 9 โรงเรียน มีปัญหาที่

แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ปัญหาเด็กนักเรียน

ย้ายไปโรงเรียนอ่ืน เด็กนักเรียนย้ายโรงเรียน

ตามอาชีพของผู้ ปกครอง ครูขาดความความ

มัน่ใจ ครูไม่ครบชัน้เรียน ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์

การเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้บริหารไม่ค่อยมี

เวลาทุ่มเทให้กับโรงเรียนด้วยมีการไปประชุม

บ่อย มีการโยกย้ายบ่อยหรือบางโรงเรียนมีแค่

รั กษากา รผู้ อ า น วยกา ร  ท า ใ ห้ ใ นบา ง ปี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต ่า จากท่ีกล่าวมา

เป็นปัญหาที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร

ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดต้องใช้ทัง้ศาสตร์

และศิลป์ในการบริหารงาน  ด้วยเหตผุลดงักล่าว 

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่ม

เ ค รื อข่ ายบางพลี  1 ส านัก ง าน เขตพื น้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางส าหรับ

ผู้บริหารที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น า ก า ร

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบาง

พลี  1 สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 

2. เพื่ อ เปรียบเทียบภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 
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บางพลี  1 จ า แนกตาม ระดับกา รศึ กษา 

และประสบการณ์การท างาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษาใน  

4 ด้าน ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของ Bass และ Avolio (1994) ซึ่งไ ด้จ าแนก

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมี

อุ ดมกา ร ณ์  2) กา รส ร้ า ง แ ร งบันด า ล ใ จ  

3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงความ

เป็นปัจเจกบคุคล 

ปร ะ ช าก รที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แก่  

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 285 คน ใน 9 โรงเรียน เนื่องจาก

มีจ านวนมากจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

โดยอาศยัก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970) ได้จ านวน 165 คน และสุ่มโดยวิธีแบบ

จดัชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน 

ตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ Avolio (1994) ดงัภาพที่ 1 

                                ตวัแปรต้น                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจยัเร่ืองนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัในเชิง

พรรณนา โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่างข้าราชการ

ครูโรงเ รียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี  1 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

ข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล 

1. ระดบัการศกึษา  

- ปริญญาตรี 

- สงูกวา่ปริญญาตรี 

2. ประสบการณ์การท างาน  

- 1-20 ปี 

- 21-35 ปี 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาใน 4 ด้าน 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์  

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ  

3. การกระตุ้นทางปัญญา  

4. การค านงึความเป็นปัจเจกบคุคล 
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165 คน ซึง่ได้มาจากก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) และสุ่ ม โดยวิ ธี ชั น้ ภู มิ  

( Stratified Random Sampling) โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายตัวแปรใช้

สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนมุานสถิติใช้ t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวมอยู่

ใ น ร ะดับมาก  ( �̅� =3.94, S.D=0.12) เ มื่ อ

พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจก

บุคคล (�̅� =3.99, S.D=0.23) ด้านการกระตุ้น

ทางปัญญา (�̅� =3.97, S.D=0.26) ด้านการมี

อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี อุ ด ม ก า ร ณ์  ( �̅� = 3.91, 

S.D=0.22) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

( �̅�=3.88, S.D=0.24) 

2. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

สถานศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

อภปิรายผล 

1. เครือข่ายบางพลี 1 สงักัดส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรง

บนัดาลใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา  

เกือ้กูลรัฐ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง ภาวะผู้น าการ

เปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผล ต่อประสิท ธิผลของ

สถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สงักดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบรีุ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์ 

ถิ นถาวร  (2550) ไ ด้ศึกษาภาวะผู้ น า กา ร

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ

รับรู้ของข้าราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบ้านโพธ์ิ 

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึ กษาตามกา ร รั บ รู้ ข อ ง
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ข้าราชการครูโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน 

2. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาซี เต๊าะ บีมา 

(2557) ที่ศกึษาเร่ือง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบติังานของครู ส านกังานเขตพืน้ที่การ

ประถมศึกษายะลา พบว่า ภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญ

และก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู ส านกังาน

เขตพืน้ที่การประถมศึกษายะลาโดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็น

เพราะว่าครูผู้ สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับที่

ต่างกนั มีการรับรู้ มมุมอง หรือแนวคิด ทศันคติ

ที่เหมือนกนั 

3. ครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางพลี 1 

ที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน

อย่ า ง มี นั ย ส า คัญท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพชาต  ชุ่มชื่น 

(2554) ที่ศึกษาเ ร่ือง  ความคิดเห็นของครู

เก่ียวกับภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน

กุหลาบ ปทุมธานี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์

สอนในโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี  

มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ

ของผู้ บริหารสถานศึกษาในทุกด้านแตกต่าง

จากครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  รัตนอนันต์ 

(2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะ เชิ ง เทรา  เขต2 พบว่ า  ภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต2 จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การด ารงต าแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าผู้ บริหารได้ให้ความส าคัญในการ

บริหารงาน ซึ่งครูที่มีประสบการณ์มากและ

ประสบการณ์น้อย มีการรับรู้และมมุมองรวมทัง้

แนวคิดที่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถน า
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ข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ บริหาร

สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ น า

การเปลี่ยนแปลง 

1.2 โรงเรียนกลุม่เครือข่ายบางพลี 1 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 สามารถน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 

ก าหนดนโยบาย พฒันา การบริหารโรงเรียนให้

เป็นเลิศ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อ

ภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการเขต 2 

2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครู

ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษา 
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