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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

สร้างบารมี ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน   

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 364 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการ

เปิดตารางเครซีและมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ( = 4.25)  รองลงมา ได้แก่ การสร้างบารมี  

( = 4.21) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ( = 4.18) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการกระตุ้นทาง

ปัญญา ( = 4.16) ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี สามารถเป็น

แบบอย่างให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนได้ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา, สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

 This research purpose to study the transformational leadership of the school 

administrators under the Office of Chanthaburi Primary Educational Area, office 2.  

It consists of 4 aspects which are the creation of prestige Motivation Intellectual 

stimulation and focus on individual relationships.  This research is quantitative research. 

Sample groups include Teachers who perform their duties in educational institutions 

Under the Office of Chanthaburi Primary Educational Area office 2. All samples were  

364 persons. The sample size was obtained from the Crazy and Morgan tables. The 

instrument used in the research was a 5-level questionnaire. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean and standard deviation. 

 The research found that Transformational leadership of school administrators Under 

the Chanthaburi Primary Educational Service Area office 2. Overall, it was at a good level  

(x"= 4.20). When considering in each aspect, it was found that the aspect with the highest 

mean was motivation (x"= 4.25), followed by the creation of prestige (x"= 4.21), focusing on 

individual relationships (x"= 4.18) and the least mean was the intellectual stimulation  

(x"= 4.16). The results of this research showed that transformational leadership. school 

administrators under the Chanthaburi Primary Educational Area Office 2. overall was good. 

Can be a role model for school administrators in other jurisdictions. 

 

Keywords: Transformational Leadership, School Administrators, Primary Educational Area Office  

 

บทนำ 
 การบริหารการศึกษาให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยผู้นำท่ีมีภาวะผู้นำท่ีเหมาะสม มีสมรรถนะ 

ในการบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงจะสามารถบริหาร

องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการทำงาน และมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์การ

หลักในการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญย่ิงในการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพซ่ึงนอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถมีทักษะท่ีดีแล้ว ท่ีสำคัญต้องมีภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับเปล่ียนองค์การไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา  

และเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาให้

มีประสิทธิภาพ 
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สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว่า มีปัญหาหลาย

ด้านท่ีต้องได้รับการแก้ไขเน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทำงานมากส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำ

การเปล่ียนแปลงในระดับต่ำมีความเป็นอัตตาสูง ขณะเดียวกันไม่มีภาวะผู้นำด้านวิชาการ และการบริหาร

สถานศึกษามุ่งเน้นระบบอาวุโส ขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีวิสัยทัศน์ การมุ่งเน้นระบบพวกพ้อง  

ขาดคุณธรรมในการบริหาร ทำให้เกิดความแตกแยกภายในและภายนอกสถานศึกษา ขาดภาวะผู้นำในการ

จัดการองค์การจัดโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร การส่ังการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่าง

แท้จริง จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปี พ.ศ. 2562 ดังน้ัน ผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีมีภาวะความเป็นผู้นำสูงจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการดำเนินงาน

ของโรงเรียน ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับยุค

ปัจจุบัน คือ แนวคิดภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory)เป็นกระบวน

ทัศน์ใหม่ (New paradigm) ในการบริหารสถานศึกษา โดย วันเพ็ญ เจริญแพทย์ (2555) กล่าวถึง 

การปฏิรูปการศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะนำสถานศึกษาบรรลุความสำเร็จตาม

ภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาเน่ืองจากภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

กลไกท่ีสำคัญในการนำเอานโยบายสู่การปฏิบัติ ซ่ึงผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงสูงก็

จะเป็นผลดีต่อการบริหารงาน อภิวรรณา แก้วเล็ก (2554) กล่าวว่าผู้บริหารยุคใหม่ควรจะต้องพัฒนาตนเอง

ให้มีภาวะผู้นำท่ีสำคัญ 2 แบบ คือ ผู้นำแบบแลกเปล่ียนและผู้นำแบบเปล่ียนสภาพ ซ่ึงภาวะผู้นำแบบ

แลกเปล่ียนกับภาวะผู้นำเปล่ียนสภาพว่า ภาวะผู้นำท้ัง 2 แบบ มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

ด้านต่างๆ ข้ึนในองค์การ ส่งผลต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะทำให้

การดำเนินการขององค์การในปัจจุบันเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ Bass ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยมมาก

สำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ ซ่ึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bass เก่ียวกับพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยการผลักดันให้ผู้ตามตระหนักถึงความต้องการของตนเองในระดับท่ีสูงข้ึน  

มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการมุ่ง

ความสัมพันธ์เป็นรายคน แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ Bass นำมาใช้ในการศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามากข้ึน โดย ธีรวัฒน์  จันทึก (2559) ได้กล่าวถึงความสำคัญของผู้นำ

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Bass ในยุคท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ผู้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ต้องเป็นผู้ท่ีมี

ทักษะความสามารถในการบริหารงาน มีความรอบรู้ รู้รอบ รู้ลึก นำองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงอย่าง

สร้างสรรค์มาสู่สถานศึกษา พัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจใน 

การทำงานให้มากข้ึน ท้ังน้ีก็เพ่ือไปสู่การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล เป็นท่ีพึงพอใจของ

ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  และบริหารองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สภาพความสำคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษา

ดังกล่าวจะทำให้ได้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถ่ินต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์  ไว้ดังน้ี 

 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

การดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชากร คือ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ 

ในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 106 โรงเรียน มี

ครูท้ังหมด 1,254 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา กำหนดจำนวนครูเป็นช้ันตาม

ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.1970, p. 607-610) ได้

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ืองภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ จากการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

หลักการและทฤษฎี จากเอกสารตำราท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ศึกษาแบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนำ

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้านำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาและนำเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาอีกคร้ัง ปรับปรุงแก้ไข  

แล้วนำเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยลักษณะของเคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

ในการสอน และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี 4 ด้าน คือ 1) การสร้าง

บารมี 2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ซ่ึงเป็นคำถาม
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แบบให้คะแนนหรือประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์การกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น  

5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1993) 

 4. การรวบรวมข้อมูล แจกแบบสอบถาม จำนวน 346 ฉบับ ให้กับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ใน

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ด้วยตนเองนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาลงบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ

โป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x") ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติท่ีใช้ในการในการทดสอบ

สมมติฐาน ประกอบด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบค่าที (t-test) โดยกำหนดค่านัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 หาค่าความสอดคล้องดัชนีระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยสูตร IOC  

และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ (Cronbach) 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์แบบตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปจำแนกตามระดับการศึกษา 

และประสบการณ์สอนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละภาพรวม ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของครู จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
1.  ปริญญาตรี 207 56.87 

2.  สูงกว่าปริญญาตรี 157 43.13 

รวม 364 100.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.87 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 43.13  
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ตารางท่ี 2  จำนวนและร้อยละครู จำแนกตามประสบการณ์สอน 
 

ประสบการณ์ในการสอน จำนวน ร้อยละ 
1.  น้อยกว่า 5 ปี 84 23.08 

2.  5-10 ปี 112 30.77 

3.  11-15 ปี 98 26.92 

4.  มากกว่า 15 ปี 70 19.23 

รวม 364 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอน 5-10 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.77 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์สอน 11-15 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ประสบการณ์

สอนน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี จำนวน  

70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย (x") และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำ 
&" S.D. ความหมาย อันดับ 

1.  การสร้างบารมี 4.21 0.52 ดี 2 

2.  การสร้างแรงจูงใจ 4.25 0.58 ดี 1 

3.  การกระตุ้นทางปัญญา 4.16 0.85 ดี 4 

4.  การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 4.18 0.68 ดี 3 

รวม 4.20 0.66 ดี  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี (x"= 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทุกด้านอยู่ในระดับดี  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจ (x"= 4.25) รองลงมา ได้แก่  
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การสร้างบารมี (x"= 4.21) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (x"= 4.18) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (x"= 4.16) 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผล  ดังน้ี 

 1. ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน  มีประเด็นท่ีสมควรนำมาอภิปราย ดังน้ี 

    1.1 ด้านการสร้างบารมี พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้มีบารมี  มีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมท่ีแสดงไว้ ให้ความเป็นมิตร แสดงน้ำใจและ

ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ระบุจุดประสงค์

หลัก หลักในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิ กระตุ้น

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมท่ีได้แสดงไว้ 

ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤต และแสดงให้เห็นถึงความเช่ือม่ันในตนเอง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ขันขวา (2557) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนในอำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดย

ภาพรวมและรายด้าน  ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับดี 

    1.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้มีบารมี มีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากดังจะเห็นได้จากความกระตือรือร้นท่ีจะทำงานให้มีความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยใช้

หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม 

สัมมนาฯ ตลอดจนการมอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล พร้อมท้ังการให้

กำลังใจและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเร่ืองส่วนตัวและการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต กิมศรี 

(2559) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ด้านการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่

ในระดับดี 

    1.3 ด้านการกระตุ้นปัญญา พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา  
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าต้องมีการเปล่ียนแปลง

การทำงานในหน่วยงาน ชักชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และกระตุ้นให้

ผู้ ใต้ บังคับบัญชาเป ล่ียนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลงานมาก  กระตุ้นให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำงานในหน่วยงาน และท่ีสำคัญต้องไม่วิจารณ์

ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในทางลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ำผ้ึง ใจจันทร์ (2559) ท่ีได้

ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของพนักงานครูในสังกัด

เทศบาลเมืองชลบุรี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี 

    1.4 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน พบว่า ครูให้ความสำคัญด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็น
รายคนมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ดังจะเห็นได้จากให้ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารท่ีทันสมัยแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีก่อให้เกิดความเก้ือกูลกันเห็นอกเห็นใจ 

ซ่ึงกันและกันมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแต่ละบุคคล ให้ความเป็น

กันเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบง่าย สร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิศวกร ชัยเชิดชู (2558) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ของของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ด้าน 

การเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซ่ึงผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  

มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญาให้มากข้ึน เช่น 

การจูงใจและสนับสนุนให้ครูเกิดความคิดริเร่ิมใหม่ๆ การกระตุ้นการสร้างระบบความคิดและวิธีการในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ครู การสร้างความม่ันใจของครูในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอการช่วยให้ผู้ร่วมงานมอง

ปัญหาในหลายแง่มุม และการส่งเสริมให้ระบุปัญหาโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าความคิดเห็น

ส่วนตัว โดยการประชุมช้ีแจง การนิเทศ กำกับ ติดตาม  

     1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการศึกษากับภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

     2.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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     2.3 ควรศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

     2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของ

ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
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