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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  และเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก 
ผูบริหาร  จํานวน  127  คน  และครู  จํานวน  313  คน  ในโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุรี เขต 2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คะแนนเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ  Independent Samples  
  ผลการวิจัย พบวา 
  1.  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
คือ การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  การมีวิสัยทัศน  
การใชหลักการบริหารความเสี่ยง  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  และการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา
อยางตอเนื่อง 
  2.  การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2   จําแนกตามตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา
พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
คําสําคัญ : คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ผูบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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     ABSTRACT 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  investigate  the characteristics of  change 
leadership of basic education school administrators under the Office of Chonburi Educational 
Service Area 2 and to compare those characteristics of change leadership of basic education 
school administrators as classified by position and school type. The samples consisted of 127 
basic school administrators and 313 teachers in basic education schools under the Office of  
Chonburi Educational Service Area 2. The research instrument was a set of 5-item rating scale 
questionnaires. Percentage, mean, standard deviation and t-test (Independent Samples t-test) were  
employed  for data  analysis. 
 The  results of  the  research  were  as  the followings  :             
  1.  The  characteristics  of  change  leadership  of  basic  education  school  administrators 
under the Office of Chonburi Educational Service Area 2 as a whole was at  a high  level, ranking 
by  the  mean  scores;  the  belief  of  learning  organization,  emphasis of  human  resource  values,  
vision, principle of  risk  management, communication and good  audience, and work and career 
growth. 
  2.  Comparison of  the  characteristics  of  change  leadership  of   basic  education  school 
administrators under the  Office of Chonburi Educational Service Area 2 as classified  by position  
and  school  type  were  insignificantly  differences. 
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