
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผล ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจยัไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป  ดังนี ้
 วัตถุประสงคในการวจิัย 

 1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 4 ดาน ไดแก การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสราง
แรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 4 ดาน จําแนกตามตําแหนง เพศ และประสบการณ
ในการทํางาน 

 สมมุติฐานของการวิจยั 
 ผูบริหารและครูที่มี เพศและประสบการณการในทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  จํานวน  4  ดาน  แตกตางกัน 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 167 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 167 คน ครูจํานวน 2,470 คน 
รวมเปนประชากรทั้งสิ้น 2,637 คน  
    กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจงทั้งหมด (Purposive 
Sampling) ไดผูบริหารจํานวน  167 คน ครูไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ
เครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie  &  Morgan, 1969, p. 608; อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540, หนา 303)  
โดยใชเทียบบัญญัติไตรยางศกอนแลวสุมอยางงาย  (Simple random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
332  คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 499 คน (ดูภาคผนวก ข) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 แบบสอบถามแบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบสอบถาม 
แบบเลือกตอบ  (Check List) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู จํานวน 4  ดาน 
คือ ไดแก การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales)  5  ระดับ  คือ 
    5   หมายถงึ   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
    4   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
    3   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
    2   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอย 
    1   หมายถึง   มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม  นอกเหนือจากที่มีในตอนที่  2 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการศกึษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืน

ดวยตนเอง สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 499 ฉบับ  ไดคืนมา 449 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินตามขัน้ตอนดังนี ้
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  แบบสอบถามตอนที่  1  วิเคราะหโดยความถี่และคารอยละ  

แบบสอบถามตอนที่  2 วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบ
ใช t- test 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
   
  จากการศึกษาภาวะผูนําการนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา 
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 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จําแนกเปนผูบริหาร  จํานวน  167  คน  คิดเปนรอยละ 
33.47  ครู  จํานวน  332  คน  คิดเปนรอยละ  66.53  เพศชาย  จํานวน  223  คน  คิดเปนรอยละ 
44.69 เพศหญิง จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 55.31 ประสบการณนอยกวา 15 ป จํานวน 84 คน 
คิดเปนรอยละ 16.83 และประสบการณตั้งแต 15 ป ขึ้นไป จํานวน  415 คน  คิดเปนรอยละ 83.17 
 5.1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา 

     1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา 
เมื่อพิจาณาเปนรายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารมีความมั่นใจ 
ชวยสรางความรูสึกใหผูรวมงานเปนหนึ่งเดียวกัน  

    (2)  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีความมุงมั่น
ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารทําใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรค
ในการทํางานของตนเอง 
      (3)  ดานการกระตุนทางปญญา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูบริหารใชวิธีการตัง้คาํถาม 
เพื่อนําไปสูการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
     (4)  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
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ไดแก ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานมีโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด
ไดแก ผูบริหารใหการสนับสนุนวิธีการทํางานกับผูรวมงานเปนรายบุคคล 

 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็น
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
ยกเวนดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.1.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จําแนกตาม เพศ พบวา ผูบริหารและครู ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  ยกเวน ดาน การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.1.5 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน พบวา ผูบริหาร
และครู ที่มีนอยกวาประสบการณการทํางานนอยกวา 15 ป และต้ังแต 15 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นตอ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

  ผลการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยมีประเดน็สําคัญ ที่นํามาอภิปราย ดังตอไปนี ้
 5.2.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยโดยรวมพบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ชรัตน  จีนขาวขํา (2547, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ตามการรับรูของขาราชการ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับ ขวัญชัย  พูลเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนํา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
71 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบานโพธิ์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 พบวา ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยรวม และรายดาน
ในระดับมาก สอดคลองกับ นพพงศ เกิดแจง (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบทบาท
และหนาที่ตอองคการ ในฐานะเปนผูบริหารตองรูขาวสารและเขาใจองคกรเปนอยางดี ผูบริหาร
จะทาํงานที่รับผิดชอบสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลดวยความรวมมือรวมใจ
ของผูใตบังคับบัญชาจนเปนที่ พึงพอใจในหมูคณะที่เกี่ยวของนอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานปจจัย มาตรฐานที่ 20 กําหนดไววา ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ คือ ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง และผูบริหาร
มีความเปนประชาธิปไตย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 22)  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มรีายละเอียดดังนี้ 
   1) ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับดีมาก ระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ อยูระดับมาก สอดคลองกับ 
สราญรัตน จันทะมล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
พบวา ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหาร
แสดงออกมากกวาดานอื่นคือ ดานการอิทธิพลเชิงอุดมการณ ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบรหิารมีความมุงมั่น
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่พึงประสงค ทํางานเจริญกาวหนา 
มีอุดมการณแนวแน มีเหตุผล คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดี จนเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน  
    เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหาร
ในปจจุบันเปนผูมีวิสัยทัศนในการทํางาน อุทิศตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา เสียสละ 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน  
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    ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึกใหผูรวมงาน
เปนหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหารยังสรางความรูสึกในการทํางานเปนทีม สรางความมั่นใจ
ใหกับผูใตบังคับบัญชา และใหความสนิทสนมเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาเทาที่ควร จึงทําให
ผูบริหารไมเขาใจถึงความตองการของครู ดังนั้นผูบริหารควรใหความสนิทสนมเปนกันเองกับครู 
ไมวางตัวสูง มีมนุษยสัมพันธที่ดีใหความจริงใจกับผูใตบังคับบัญชาและพรอมที่จะเขาไปชวยเหลือ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 23-25) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 
ผูบริหารเปนผูที่มีความสามารถกอใหเกิดความไววางใจ มีความเชื่อวาความมั่นคงของการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงก็คือ จะตองกลาเสี่ยงกับอาชีพ เพื่อสรางวิสัยทัศนที่สําคัญ 

   2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายขอ 
พบวา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ขวัญชัย  พูลเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  พบวา ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการสรางแรงบันดาลใจ 
โดยรวม  และรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ สรินทรรัตน  มุสิการยะกูล  (2548, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวาดานแรงบันดาลใจ  ความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทกุดานอยูในระดบัมาก 
ทั้งน้ีเนื่องจาก แรงบันดาลใจเปนพลังเสริมในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายแบบยั่งยืน ผูบริหาร
มีการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับเพื่อนรวมงาน มีความตั้งใจ อยางแนวแนที่จะปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จตามที่กําหนด อุทิศตนในการทํางานเปนตัวอยางที่ดีใหแกผูรวมงาน แสดงถึงความกระตือรือรน
โดยการสรางเจตคติที่ดีในการทํางานดานบวก มีการใหขวัญและกําลังใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการสราง
แรงบันดาลใจจึงอยูในระดับมาก 

    เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารเปนผูที่กระตือรือรน   
ในการบริหารงานใหแรงเสริมดวยคําพูดในดานบวก ใหคําปรึกษาแนะนําใหเห็นประโยชนของงาน
พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อความมั่นคงของอาชีพ และชีวิตครอบครัว ตั้งมั่นไมหวังสิ่งตอบแทน 
รักความกาวหนา สงเสริมและใหการสนับสนุนเพื่อนรวมงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
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รวมกันทํางานเปนทีม เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี จึงเปนแรงบันดาลใจใหกับครูในการทํางาน
อยางมีความสุข  

    ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือผูบริหารทําใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรคในการทํางาน

ของตน ทั้งนี้เนื่องจากวา  ผูบริหารมุงพัฒนางานใหประสบความสําเร็จลุลวงโดยการใชการเสริมแรง
ในทุกดาน เมื่อผูรวมงานมีปญหาในการทํางาน มีขอสงสัยในวิธีการ ผูบริหารไมสามารถใหคําปรึกษา 
แนะนํา ใหเกิดความเขาใจไดดวยความรวดเร็ว ดังนั้นผูบริหาร จะตองใหคําปรึกษาแนะนําใหเกิด
ความเขาใจทั้งรายบุคคลและรายกลุมไดดวยความรวดเร็วและเต็มใจในการแกปญหาอุปสรรคตางๆ

โดยไมมีขอแมใดๆ ซ่ึง กนกอร ยศไพบูลย (2546, หนา 21) ไดกลาวถึง ทักษะพื้นฐานของภาวะผูนํา 
หรือการเปนผูนํา จะตองมีความรูความสามารถในวิชาชีพ คือ ผูบริหารตองมีความสามารถ
ในการสอนงาน และฝกงานแกสมาชิก 
   3) ดานการกระตุนทางปญญา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายขอ พบวา 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับนพพงศ  เกิดแจง (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศกึษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับมากสอดคลองกับ  
สราญรัตน จันทะมล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
พบวา ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากวา ผูบริหารสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ ในการพิจารณาปญหา เปดโอกาสใหผูรวมงาน
มีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหามีการแกปญหาอยางเปนระบบ มีการกระตุนใหผูรวมงาน
ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาไวลวงหนา จึงทําให
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก 
    เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหาร
มีความเขาใจในความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ผูรวมงานทุกคนมีความรูสึกนึกคดิ
ที่แตกตางกัน เมื่อทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยการหาหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาทําให
ผูรวมงานทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุข  
    ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใชวิธีการตั้งคําถาม เพื่อนําไปสูการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน ทั้งนี้เนื่องจากวา บางครั้งผูบริหารใชคําถามที่นําไปสูความขัดแยง
มากกวาคําถามชี้นําในการแกปญหา ดังนั้นในการตั้งคําถามในแตละครั้งผูบริหารควรตั้งคําถาม
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แบบปลายเปดเพื่อใหมีผูรวมงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน 
ซ่ึงรังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 23-25) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 
ผูบริหาร เปนผูที่มีความสามารถดานทักษะการสื่อสาร เพื่อจูงใจบุคคลตางๆ และเปนผูที่พยายามจะมี
ความขัดแยงภายในใหนอยที่สุด ผูบริหารจะตองพยายามที่จะทําใหสมาชิกของกลุมเกิดความขดัแยง
นอยที่สุด มีความสบายใจและเกิดความพึงพอใจจากการบริหารงานใหมากที่สุด 
   4) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมพบวา 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ขวัญชัย  พูลเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1  พบวา ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ธวัชชัย  หอมยามเย็น (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 2 โดยภาพรวมพบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีระดับ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ศักยภาพของแตละบุคคล
ไมเหมือนกันและไมเทากัน ผูบริหารไดคํานงึถึงจุดสําคัญจุดนี้ ทําใหผูบริหารรูจักตัวคนของแตละบุคคล 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน มีการมอบหมายงานไดเหมาะสมกับบุคคลมากขึ้น ผูที่มีความสามารถมาก
จะไดรับภาระงานมากขึ้นไปดวย ดังนั้นในการมอบหมายงานผูบริหารจะตองมอบหมายงานใหบุคลากร
ตามความเหมาะสม และตองคิดวาบุคลากรทุกคนควรมีการพัฒนาตนเองถามีความตั้งใจจริง ผูบริหาร
ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองโดยการสงเขารับการอบรม ศึกษาเอกสารตางๆ
เพื่อใหบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
    เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหผูรวมงานมีโอกาสในการเรยีนรูส่ิงใหมๆ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารได
สนับสนุนใหผูรวมงานไดมีการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทํางานตามกําลังความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล สงเสริมความกาวหนาของผูรวมงานดวยความจริงใจและเสมอภาค ผูบริหาร
มีความใสใจตอผูรวมงาน เพื่อใหคลายกังวลในเรื่องตางๆ ดวยการสอบถาม เสาะแสวงหา ตัวอยาง 
คําแนะนํา จากผูอ่ืนมาใหศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการเริ่มตนและพัฒนางานได  
    ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใหการสนับสนุนวิธีการทํางานกับผูรวมงาน
เปนรายบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหารตองมีความเสมอภาคและเปนธรรมกับทุกคนถาผูบริหาร
ใหการสนับสนุนเปนรายบุคคลจะตองมีเหตุผลเพียงพอตอการใหการสนับสนุนในการทํางานนั้นๆ
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ซ่ึง อุทัย หิรัญโต (2524, หนา 12-15) ไดกลาวไววา การบริหารงานทุกองคการจําตองมีการกระทํา
รวมกัน และติดตอประสานงานกันอยูเสมอ ไมวาจะเปนองคการขนาดใหญหรือขนาดเล็กสักเทาใด
องคการตางๆ มีแนวโนมที่จะขยายเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ความเปนผูนําหรือความเปนหัวหนาคน
ของผูบริหารองคการ เปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาใช เพื่อชักจูงบุคคลใหเขามารวมมือกันทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงครวมกัน 
 5.2.2 เปรียบเทียบ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง โดยรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ   
รุงกานต รอดเรื่อง (2546, บทคัดยอ)ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนกตาม
ตําแหนง ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูตําแหนงตางกัน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการศึกษาของประเทศในปจจุบัน
ไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผูที่เปนผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพยายามพัฒนาตนเอง
โดยการเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกจากนี้แลวยังตองมีการปรับปรุงวิธีการบริหารงาน
ของตนเอง โดยพยายามโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการทํางาน มีการเสริมแรง
และใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน สรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียนการประพฤติ
ปฏิบัติตนของผูบริหาร มีการอุทิศเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ  
   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน การสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึง
ปจเจกบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก ครูมีความคิดเห็นตอ
ผูบริหารที่แตกตางกัน ซ่ึงผูบริหารควรใหความเสมอภาคและเปนธรรม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
อยางสม่ําเสมอ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการมอบหมายงาน รวมไปถึงปริมาณงาน
ที่บุคลากรควรจะไดรับ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ในความเปนปจเจกบุคคล 
ตองเริ่มฟง และมีการปรับแนวคิด แนวปฏิบัติใหเหมาะสมสอดคลองในแตละบุคคล สนับสนุน
การทํางานตามกําลังความรูความสามารถของแตละบุคคล โดยเทาเทียมกันดวยความจริงใจ สามารถ
มอบหมายงานใหบุคลากรตามความเหมาะสมได ผูบริหารควรมีภาวะผูนําในเรื่องการสรางขวัญกําลังใจ 
เพื่อใหผูรวมงานเกิดแรงบันดาลใจ มีปฏิสัมพันธเชิงบวก มีความจริงใจ ตอกัน ในการสรางแรงบันดาลใจ
ควรเปนไปอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทั้งในดานการพัฒนาอาชีพ ศักยภาพของครูและความสําเร็จของงาน 
 5.2.3 เปรียบเทียบ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม เพศ โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ชรัตน  
จีนขาวขํา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู
ของขาราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนํา
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การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมจําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ 
สรินทรรัตน  มุสิการยะกูล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบวา ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามเพศ 
โดยรวมและรายดาน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน ไมสงผลใหการบริหารงานตางกัน 
เพราะผูบริหารในปจจุบันมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความมุงมั่น พฤติกรรมเหมาะสมกับ
ความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคในการทํางานกลาคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง 
เพื่อสรางความเชื่อมั่น ยอมรับและปฏิบัติตามของผูใตบังคับบัญชา มีหลักการและทฤษฎีที่ไมแตกตางกัน
มากนัก เพศจึงไมสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก เพศชายจะมีการสรางความเชื่อมั่น มีความมุงมั่น 
พฤติกรรมเหมาะสมกับความเปนผูนํา มีความความอบอุน ปลอดภัย และการใหการยอมรับจาก
ผูรวมงาน มากกวาเพศหญิงโดยธรรมชาติอยูแลว ดังนั้นการเปนผูบริหารนั้นจะตองสรางความเชื่อมั่น 
ยอมรับ ความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน การประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหาร การอุทิศเวลา 
เสียสละ มีจิตสาธารณะ และความศรัทธา ทําใหเกิดการยอมรับในตัวผูบริหารแลว ในการทํางาน
ก็จะมีความสุข 
 5.2.4 เปรียบเทียบ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยรวม และรายดาน 
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ขวัญชัย  พูลเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา  ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตาม
ประสบการณในการบริหารงานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคลองกับ สรินทรรัตน  มุสิการยะกูล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 2 ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
โดยรวมและรายดาน พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ นพพงศ เกิดแจง  
(2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
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สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง 
ใชหลักการและทฤษฏีการบริหารที่ไมตางกันมากนัก สวนใหญแลวผูบริหารจะมีการศึกษาที่สูง 
ยอมรับแนวคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติงานของตนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูรวมงาน ไดเปนอยางดี มคีวามมุงมั่นพฤติกรรมเหมาะสมกับความเปนผูนํา กลาคิดกลาแสดงออก 
มีความมั่นใจในตนเอง สรางความเชื่อมั่น ยอมรับและไดรับความไววางใจจากครู สามารถดําเนินภารกิจ
ในการบริหารงานในสถานศึกษาโดยใชภาวะผูนําในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสมตรงใจ

ผูรวมงาน จึงทําใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในดานประสบการณไมแตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ดานการกระตุนทางปญญามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด รองลงมา
ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ และดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ตามลําดับ จึงขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชตามลําดับดังนี้ 
   1)  ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ผูบริหารควรมีความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึก
ใหผูรวมงานเปนหนึ่งเดียวกัน มีวิสัยทัศน มีความสามารถความเฉลียวฉลาดเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 
ในการทํางานผูบริหารตองมีความมั่นใจ ตั้งใจแนวแน  ตั้งใจสูง ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ  
   2)  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารจะตองทําใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรค
ในการทํางานของตนเองได มีการกระตุนใหผูรวมงานสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญและ
ผูบริหารควรตั้งมาตรฐานในการทํางานไวสูงเพื่อจะไดกระตุนความสามารถของผูรวมงาน ผูบริหาร
ตองมีความเสียสละมุงพัฒนางานใหบรรลุเปาหมาย มีแรงบันดาลใจเปนพลังเสริมในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายได 
   3)  ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารควรใชวิธีการตั้งคําถาม เพื่อนําไปสูการมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นของผูรวมงาน มองปญหาการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทาง
แบบใหมและ ควรกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ผูบริหาร
พยายามคิดหาแนวทางใหมในการพัฒนาตนเองมีสวนทําใหงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ  
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 4)  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารควรใหการสนับสนุนวิธีการ
ทํางานกับผูรวมงานเปนรายบุคคล ใหความสนใจผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และควรมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปนการสวนตัวใสใจตอความกังวลของผูรวมงาน  
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เขต 1 
   2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับปญหาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานการกระตุนทางปญญา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
   3) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจของ
ครูตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  
   
  
 
 


