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บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัด

พรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 2)

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา และ 4)ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประชากร

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 32 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่         

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ

สร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 

ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to study the transformational leadership of school 
administrators at Wat Phromsuwansamakkhi School under Bangkok Metropolitan Administration in 4 areas, 
which are 1) Ideological influence or the creation of prestige 2) Inspiration 3) Intelligence stimulation and 
4) Consideration of individuality. Population used in the research were 32 teachers of Wat 
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Phromsuwansamakkhi School under Bangkok Metropolitan Administration. academic year 2019. The 
research instrument was 5 point rating scale questionnaire The statistics used in data analysis were 
percentage, mean and standard deviation 
 The results of this study revealed that the overall transformational leadership of school 
administrators at Wat Phromsuwansamakkhi School under Bangkok Metropolitan Administration., Was. at a 
high level Considering each aspect,   it was found that the ideological influence or the creation of 
prestige is the highest , followed by intelligence stimulation. As the aspect of inspiration is the lowest. 
 Keyword: Transformational leadership 
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บทน า 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกส่งผลกระทบให้ประเทศไทยจําเป็นต้อง เร่งพัฒนา ปรับปรุง
เปล ี่ยนแปลงระบบการจัดการศึ กษาของประ เทศ ไทย เพื่อให้สามารถพ ัฒนาคนให ้ม ีค ุณภาพอย ่า ง เพ ีย งพอ  
ต่อการดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลกท ี่ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและสังคมต้องการให้ประชากรของประเทศสามารถร่วมมือ
และแข่งขันก  ับประชาคมโลก ได้อย่างเหมาะสม จึงได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติแห่งชาต  ิการศึกษา พ.ศ.2542 และ                  
ท ี่แก้ไขเพ ่ิมเติม (ฉบับท ี่ 4) พ.ศ. 2562 การศึกษาจึงมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การศึกษาของไทยได้         
มีการพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นโยบายที่ส าคัญและน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการบริหารการศึกษาของประเทศไทย โดยก าหนดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งตัดสินใจในการด าเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน              
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนคิดให้ เป็นผู้น าการศึกษา  (ปสุตา เพ็งประสพ 2550, น.1) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหาร
จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้ เ รียนมากที่สุด  พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ทิศ
ทางการพัฒนาท่ีดีขึ้นท้ังหมดนี้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ (ณัทลาวัลย์ สารสุข 2553, น.1)  

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าของบาส (Bass,1999,อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล 2543, น.22) ได้รับ         

การยอมรับและเป็นที่นิยมจากนักการศึกษาน ามาใช้ในพฤติกรรมของผู้บริหาร กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงที ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ผู ้บริหารจ า เป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู ้น า           

ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรู ้ลึก รู ้รอบ รอบรู ้ น าการเปลี ่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มาสู่สถานศึกษา  ท าให้

ผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการท างานให้มากขึ้นใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นดลใจหรือการสร้างความสัมพันธ์            

กับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลและเปลี่ยนแปลงองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและน าไปสู่         

การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง เช่นเดียวกับผู้บริหาร
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สถานศึกษาซึ ่งเป็นบุคคลที ่กระทรวงศึกษาธิการ  ผู ้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนต่างก็คาดหวังว่าโรงเรียน          

จะสามารถบริหารจัดการให้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ เกิด การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนแบบองค์กรให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที ่ก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธ ิภาพภาวะผู้น าเป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกในรูปของกระบวนการ 

ความสามารถหรือกิจกรรมซึ่งก่อให้เกดิอิทธิพลของบุคคลอื่นโดยที่บุคคลอื่นจะคล้อยตามปฏิบัติตามผู้น าเพื่อให้การด าเนินการ

บรรลุวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ งให้ร่วมมือ ประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัย

กระบวนการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกกลุ่ม เพียงฤทัย ชุมวัน (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่าภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางสติปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ 

และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาดังกล่าวท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการอย่างมีปร ะสิทธิภาพมากที่สุด  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น

พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการบริหารงาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดย

การเปลี่ยนสภาพและเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ      

ของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิด ความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้

ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ ของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครูทั้งหมด 32 คนและ       

มีนักเรียนทั้งหมด 735 คน เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ        

คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ผู้บริหารสถานศึกษาวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เป็นผู้ที่จะน าทางในการ

ปฏิบัติ โดยช้ีแนะแนวทางให้ครูได้พัฒนาตนเองศึกษาวิจัย พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี พ.ศ.2562 โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการซึ่ ง เ ป็นมาต รฐานที่ เ กี ่ ย วข้อ งกับผู้บ ริห ารพบว่า  ด้านการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษามีผล          

การพัฒนาให้บรรลุ ตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยมีอัตลักษณ์           

ของสถานศึกษา คือ ไหว้งามตามแบบไทย มีการสวดมนต์พัฒนาสมาธิเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการด า เนินงาน

โครงการพิเศษเพื่อส่ง เสริมบทบาทของสถานศึกษา สามารถแก้ไขปัญหา ของสถานศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให้ผลิตสื่อการเรียนรู้ และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  ด้านการจัด            
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การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูมีความมานะพยายามและตั้งใจสอน เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน  ด้านการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2557 – 2559 แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีการศึกษา              

มีการรายงานผลการด าเนินงานที ่เป ็นรายงานการประเมินตนเองทุกปี และได้ร ับ  การประเมินคุณภาพภายใน                 

จากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง แต่ยังมีจุดที่ควรพัฒนา ด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนหรือในบริเวณโรงเรียนที่จะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้               

เพิ่มมากข้ึนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนและสอนเสริมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียนในทุ กกลุ่ ม ส า ร ะกา ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ สู ง ขึ้ น  ด้ า นกา รประกั นคุณภาพภาย ในกา ร ร่ ว มมื อและ ประสาน

กับหน่วยงาน ต้นสังกัดในการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนสภาพ เป็นจริง             

ในการประเมินตนเองทุกปี (โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี, 2562) 

 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                   
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา            
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน วัดพรหมสุวรรณสามัคคี            
สังกัดกรุงเทพมหานครน าไปใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไป              
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรี ยน วัดพรหมสุวรรณสามัคคี                      
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ครู โรงเรียนในวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปี          
การศึกษา 2562 จ านวน 32 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี           
สังกัดกรุงเทพมหานคร จากกรอบแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของ บาส และอโวลิโอ           
(Bass and Avolio,1994) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 1)ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ        
การสร้างบารมี 2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3)ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญาและ 4)ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 
 การวิจัยเรื่ อง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี                      
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์
การท างาน ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Ratting Scale) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ          
ของลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลตามขึ้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

 2.ส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร และช้ีแจง

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามใหค้รูทุกคนด้วยตนเองและนัดเวลาเก็บแบบสอบถาม 

 4. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองทุกคน 

 5. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดังนี้  
  1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ 

 2.วิเคราะห์ข้อมูลระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 2)ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ  3)ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา และ 4)ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ          

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 น.103)  

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี              

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธพิลอย่างมีอุดมการณ์หรือ

การสร้างบารม ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ในแต่ละด้านดังน้ี 

 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ คือ ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรมประกอบ การตัดสินใจ และผู้บริหารประพฤติตนให้ครูเคารพนับถือเช่ือมั่นศรัทธาและให้ความไว้วางใจ    

มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
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 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ตอ้งปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามองการณ์ไกลและ     

มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนและผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด  

 ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา

ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่และผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการตั้งต าถามเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น ของครู มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   

 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมายให้ครูทุกคนปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัดอย่างเหมาะสมและผู้บริหารสถานศึกษา
มีความยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด    

 จากการสรุปผลการวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  

สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี              

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจจะเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ

สามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ 

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์  ที่ดีกับบุคคล

ในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่น่าเคารพนับถือและเป็นที่

ยอมรับของครู สามารถใช้วิธีในการกระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานร่วมกันและทุ่มเทในการปฏบิัติงานอย่างเตม็ที่เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติ มองการณ์ไกล

และมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการท างานที่ประสบผลส าเร็จในอนาคต ให้การยกย่อง

ชมเชยเมื่อท างานส าเร็จสามารถสร้างความตระหนักให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ของตนเองมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้           

ครูมีความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับปรุงคุณภาพ            

การปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะในการพูดจงใจโน้มน้าวให้ครูเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย สง่เสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้น    

มาใหม่ช่วยให้ครูมองปัญหาได้กว้างและครอบคลุมทุกด้าน สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนกระตุ้นให้ครูเกิดความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูมีบทบาท

เป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์

และพิจารณาในสิ่งที่เป็นปัญหาในอนาคตและหาวิธีการแก้ปัญหาไว้  ส่งเสริมให้ครูระบุปัญหาโดยการใช้เหตุผลและ
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หลักฐานมากกว่าใช้จิตส านึกสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ มอบหมายให้ครูทุกคน

ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัดอย่างเหมาะสม แสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงานของครู         

แต่ละคน ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการนิเทศ ติดตาม แนะน าให้ความช่วยเหลือ

และเสนอแนะแก่ครูซึ่งต้องการพัฒนาตนเอง มีการกระจายอ านาจและมอบอ านาจให้กับครูอย่างเหมาะสมเอาใจใส่และ           

ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติตอ่ครูโดยค านึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนริศรา ปั้นบุญ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษาในอ าเภอชุมแสง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            

ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอชุมแสง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1 โดยภาพรวม          

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยรายด้าน  4 ด้านที่มีภาวะผู้น าสูงสุดลงมาได้แก่ 1)ด้านการมีอิทธิพลเชิง

อุดมการณ์ 2)ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4)ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ภูสมที (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ

ด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ์ ทองจันทร์ (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า         

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์

ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม                

ในความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ จากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้              

ด้านการมุ่งเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา และด้านการสร้าง

บารมี ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 

 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี  โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ        

จะเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีเป้าหมาย             

ในการท างานอย่างชัดเจน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมประกอบการตัดสินใจ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้

ผู้ร่วมงานอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีความมุ่งมั่น

อุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นที่น่าเคารพนับถือและเป็นที่ยอมรับของครู สามารถใช้มีวิธีในการกระตุ้นให้ครู

ปฏิบัติงานร่วมกันและทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่า งเต็มที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ได้                

ในทุกสถานการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในบริหารงานประพฤติตนให้ครูเคารพนับถือเช่ือมั่นศรัทธาและ               
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ให้ความไว้วางใจสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ร่วมญาติ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า    

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวม

และรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ             

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ                     

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ บรรเทาทุกข ์(2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง       

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด พบว่า มภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวม        

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง             

มีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจและอยู่ ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคลและด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล าดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ภูสมที (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า  

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า บทบาท

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่           

ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่าง                   

มีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อ

ภารกิจที ่ต ้องปฏิบ ัต ิมองการณ์ไกลและมีเป ้าหมาย ในการท างานที่ ชัดเจนแสดงให้ เห็นถึงเป้าหมายของการท างาน                        

ที่ประสบผลส าเร็จในอนาคตให้การยกย่องชมเชยเมื่อท างานส าเร็จสถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ           

ในผลงานของตนเอง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีความรักความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการพูดจงใจโน้มน้าวให้ครู

เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ให้ก าลังใจครูในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ บรรเทาทุกข์ (2558) ศึกษาเรื่อง

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบว่า                 

มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก  

2 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจและอยู่ในระดับ ปานกลาง 2 ด้าน คือ           

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด ้านการกระตุ ้นทางปัญญา  ตามล าด ับ  สอดคล้องกับงานวิจ ัย                          

ของสุภาพร ภูสมที (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน      

เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ล าดับคือ                 
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจก

บุคคลและสอดคล้องกับงานวิจัยของล้านนา มาปลูก (2562) ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 ผลการวิจัยพบว่า              

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       

เขต 36 มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการส่งเสริมให้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง          

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล      

 ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน          

เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่  ช่วยให้ครูมองปัญหา           

ได้กว้างและครอบคลุมทุกด้าน ใช้ความรู้ความสามารถของตน กระตุ้นให้ครูเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ครู มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์และพิจารณาในสิ่งที่เป็น

ปัญหาในอนาคตและหาวิธีการแก้ปัญหาไว้ ส่งเสริมให้ครูระบุปัญหาโดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าใช้จิตส านึก            

ให้โอกาสครูในการเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย  ใช้วิธีการตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดง            

ความคิดเห็นของครู สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ร่วมญาติ (2557) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง           

ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ภูสมที (2559) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง           

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้น า             

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ          

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล และสอดคล้องกับงานวิจัยของล้านนา มาปลูก 

(2562) ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม
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อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการส่งเสริม

ให้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล    

 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเอง มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ มอบหมายให้ครูทุกคนปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัด
อย่างเหมาะสม แสดงความช่ืนชมในความสามารถและผลงานของครูแต่ละคน  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการนิเทศ ติดตาม แนะน าให้ความช่วยเหลือและเสนอแนะแก่ครูซึ ่งต้องการพัฒนาตนเอง                 
มีการกระจายอ านาจและมอบอ านาจให้กับครูอย่างเหมาะสม เอาใจใส่และให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติต่อ
ครูโดยค านึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ครูได้ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว             
ความยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ร่วมญาติ (2557) ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน  พบว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                        
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทธิชา วังบัว (2560) ศึกษาเรื ่อง            
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ
ด้านการกระตุ ้นการใช้ปัญญา และสอดคล้องกับงานวิจ ัย ของเพียงฤทัย  ชุมวัน (2560) ศึกษาเรื ่อง ภาวะผู ้น า            
การเปลี ่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่ก ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล  รองลงมา คือ การกระตุ ้นทางสติปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลอย่าง             
มีอุดมการณ์ ตามล าดับ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะแสดงให้เห็นถึงการประพฤติ

ตนให้ครูเคารพนับถือเช่ือมั่นศรัทธาและให้ความไว้วางใจเพื่อ ให้ครูเกิดการยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้วางใจ

ในความสามารถผู้บริหาร และแสดงให้เห็นว่า  เป็นผู้ที่มีความสามารถในบริหารงาน เพื่อให้ครูมีการเช่ือมั่นว่าผู้บริหารจะ

สามารถน าครูให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 



วารสารบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                                                  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มีนาคม 2563    11 
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการให้ก าลังใจครู           

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ครูมีสร้างความ

กระตือรือร้น มีเจตคติที่ดีในการท างาน มีการกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้รางวัลและผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจ 

 ด้านการกระตุ้นด้วยการใช้ปัญญา ผู ้บริหารสถานศึกษาควรจะแสดงให้เห็นถึงวิธี การตั้งค าถาม              

เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของครูเพื่อครูมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

จะท าให้ได้ข้อคิด ความเห็นในรูปแบบใหม่ และให้โอกาสครูในการเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานอย่างหลากหลายเพื่อเปิดโอกาส

ให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติงานตามแบบท่ีตนเองถนัด  

 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของความ

ยุติธรรมและเอาใจใส่ต่อครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ครูรู้สึกว่า มีความส าคัญ มีความเท่าเทียมในการปฏิบัติงาน      

เปิดโอกาสให้ครูได้ปรึกษาทั้งเรื่องงานและ เรื่องส่วนตัวเพื่อให้ครู ไว้วางใจ มีความสนใจและเอาใจใส่เป็นรายบุคคล 

วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของครู ให้ค าแนะน าและส่งเสริมพัฒนาผู้ครูให้พัฒนาตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรจะมีการศึกษาภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บร ิหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 

2. ควรจะศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน                 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
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