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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  1 และเพื่อเปรียบเทียบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 99 คน และครู จ านวน 302 คน 
รวม 401 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1. จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นการใช้ 2. ผล
การเปรียบเทียบ สภาพจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆ ด้าน 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง / ผู้บรหิาร / คร ู
 

Abstract 
  The purposes of this study had 2 purposes were to study the Transformational 
leadership’s the Administrators in actual conditions and expectations in the school Under the 
Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1. And to compare the Transformational 
leadership’s the Administrators in actual conditions and expectations in the school Under the 
Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1. The sample of this study consisted of 99 
Administrators and 302 Teachers in the school Under the Office of Phitsanulok Primary 
Educational Service Area 1. The research instrument was rating scale questionnaires with 5 levels 
and reliability coefficient 0.98 .The data was analyzed by SPSS for windows .The statistics used for 
analysis were mean and standard deviation. The results were as follows : Overall the 
Transformational leadership’s the Administrators and Teachers in actual conditions and 
expectations in the School Under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 
were a high level. For each aspect, Administrators and Teachers had the Idealized Influence 
aspect at high level, the Motivation Inspiration aspect, the Individual Consideration aspect and the 
lowest were the Intellectual Stimulation aspect. The  results of comparisons the actual situation 
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and expectation situation of Transformational leadership’s the Administrators and Teachers in the 
School Under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 were different levels of 
statistical significance at the level of 0.01 for the overall and aspect.  
Keywords  :  Transformational leadership / Administrator / Teachers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นยุคการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จาก
การปฏิรูประบบการศึกษาดังกล่าว ท าให้การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทางด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุบคล และการบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ลักษณะภาวะผู้น าสูง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์  และเข้ากับ
ทุกสถานการณ์ได้ โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีความส าคัญสงูสุดและถือเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดผลทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั้ง
ในด้านผลผลิต (Output) กระบวนการจัดการ (Process) และปัจจัยน าเข้า ( Input) จากเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา มีอิสระในการบริหารงาน สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ยืดหยุ่นคล่องตัว เป็นโรงเรียนของชุมชนและสะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา  
 อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน พบว่า สัมฤทธิผลในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 ลักษณะปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหาร แต่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรมากก็คือ การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร (เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล, 
2548) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จะต้องแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ คน เวลา สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบริบทดังกล่าว ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการจัดการศึกษา และการบริหารงานในสถานศึกษา ดังที่  อรรณพ   
พงษ์วาท (2540, หน้า 58) กล่าวว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารมีความสมดุลระหว่างภารกิจของโรงเรียนกับบุคลากรผู้ท างาน 
ท าอย่างไรจึงจะให้งานมีประสิทธิภาพ และครูมีความสุขในการท างาน คือได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจของผู้ท างาน
นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัย มาตรฐานที่ 20 ก าหนดไว้ว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการตัวบ่งช้ี คือ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสยัทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีทันกับการเปลีย่นแปลง 
และผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2548, หน้า 22) 
 จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงต่างๆ จะพบว่านักทฤษฎีหลายท่านมุ่งประเด็น
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของแบสส์ (Bass, 1985, p.31) และที่พัฒนาใหม่ของแบสส์และอโวลิโอ (Avolio & Bass, 
1990, p.19) กันมาก ช้ีให้เห็นว่า สิ่งหนึ่งที่มีความจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าเรื่องดังกล่าวแล้ว คือ การแสดงบุคลิกภาพที่
น่านับถือของตัวผู้น าเอง และผู้น าแต่ละคนมักจะมีพฤติกรรมที่ผสมผสานความเป็นผู้น าแต่ละแบบในสัดส่วนปริมาณ
ที่แตกต่างกันไป มากกว่าที่จะมาเป็นการแสดงความเป็นผู้น าแบบใดแบบหน่ึง ซึ่งพฤติกรรมความเป็นผู้น าแสดงออก
ที่ผสมผสานกันไปใน 2 ลักษณะ คือผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผู้น าแบบจัดการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่
ผู้น าที่ต้องการจูงใจให้ผู้ตามท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ได้แก่ 1. การมีอิทธิพลอุดมการณ์ 2. การสร้างแรง
บันดาลใจ 3. การกระตุ้นทางปัญญา 4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนผู้น าแบบจัดการเป็นพฤติกรรมที่
ผู้น าต้องการจูงใจให้ผู้ตามท างาน ได้แก่ 1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ และ 2. การบริหารแบบวางเฉย เพื่อให้
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งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้น าที่มีช่ือเสียง และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมักมีภาวะ
ผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าผู้น าแบบจัดการ เช่นเดียวกันกับ ดันแฮม และคลาเฟ็น (Dunham & Klafehn, 
1990, p.28) ที่ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารการพยาบาล ที่ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยม โดยศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชารับรู้
เหมือนกันว่า ผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็นผูน้ าแบบการเปลีย่นแปลงสูงกว่าแบบจัดการ แต่ผู้บริหารจะประเมินตนเองสูง
กว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อ การยอมรับ ความเช่ือถือ 
ความไว้วางใจ ความมั่นใจ ความเช่ือมั่น และศรัทธา ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าเหมาะสม ย่อมท าให้ขวัญและก าลังใจ 
รวมทั้งความเลื่อมใสต่อผู้บริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงด้วย งานของหน่วยงานก็จะสามารถก็จะสามารถ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย แต่ถ้าผู้บริหารมีภาวะผู้น าไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเช่ือถือ ความเลื่อมใส และศรัทธาต่อผู้บริหาร และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน จาก
เหตุผลดังท่ีกล่าว เพื่อให้สามารถพิจารณาถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และ
น าไปประกอบการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ ท าให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิผลมายิ่งขึ้น 
  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวัง ตามแนวคิด
ของแบสส์ และอโวลิโอ (Avolio & Bass, 1990, pp.9-16) จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อจะได้น าผลการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงตัวผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทัน
ยุคทันเหตุการณ์มากขึ้น เป็นตัวแบบให้กับเพื่อนครูทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิด
การบูรณาการด้านความคิดตลอดจนบุคลิกภาพที่น าไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและส่งผลถึงคุณภาพ
นักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1 จ านวน 129 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 129 คน ครูจ านวน 
1,403 คน รวมเป็นประชากรทั้งสิ้น 1,532 คน 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้มาจากการสุ่ม โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610) โดยสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้บริหารจ านวน 99 คน ครูจ านวน 302 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 401 คน 

3. ขอบเขตตัวแปร 
               ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  
 1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  
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 2)  การสร้างแรงบันดาลใจ  
 3)  การกระตุ้นทางปัญญา 
             4)  การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 แรอบแนวคดิในการวจิ ั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงตามสภาพจริงและที่
คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121) 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล และการ
ตรวจสอบเครื่องมือผู้วิจัย ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็น 
แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่จะใช้ 
ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแบบสอบถามในข้ันต้น 

3.  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา   

4.  ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 116) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์
(2)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
(3)  การกระตุ้นทางปัญญา 
(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริง 
(1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์
(2)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
(3)  การกระตุ้นทางปัญญา 
(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง 
(1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ์
(2)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
(3)  การกระตุ้นทางปัญญา 
(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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6. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จากแบบสอบถามทั้งหมด 
401 ชุด ได้คืนมา 401 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์  ด าเนินการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการ เปลี่ยน- 
แปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมีการแปลความหมายตามเกณฑ์
ของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 121) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ครูผู้สอน เพศ
หญิง (ร้อยละ 50.9) และผู้บริหารสถานศึกษา เพศหญิง (ร้อยละ 55.6) และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษา (ร้อยละ 65.6) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งผู้วิจัยสรุปรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ตามสภาพจริงและที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นมิตร  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน และมี
เป้าหมายและอุดมการณ์ในการท างานอย่างชัดเจน   
 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามสภาพจริงและที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท างานได้เต็มศักยภาพ มองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย และแสดงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด 
 3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามสภาพจริงและที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้ร่วมงาน
ทราบสม่ าเสมอ และสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
 4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามสภาพจริงและที่คาดหวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามรถในการท างานและมีความ
รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามรถในการท างาน มีความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 ผลการเปรียบเทียบ สภาพจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆ ด้าน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงและที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีประเด็นส าคัญ   ที่ค้นพบตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีสาระที่น่าสนใจท่ีควรน ามา อภิปราย ดังนี้  
           ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
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ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านหลักสูตร การสอน เทคโนโลยี
การศึกษา การบริหารจัดการประกอบกับหลักการบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการบริหารแล้ว จ าเป็นต้องเป็นผู้น าทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Avolio & Bass, 1990) ที่กล่าวว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ 
และวิสัยทัศน์ของทีมงาน และองค์การ การจูงใจให้ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญฤทัย  ทองธิราช (2551, หน้า 52) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความคิดของ
ครูผู้สอนโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตราภรณ ์ ส าเภาอินทร์ (2553, 
หน้า 61) ที่ได้ท าการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับก ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายเพิ่มเติม โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีลักษณะเป็นมิตร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและมีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการ
ท างานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของแบส (Bass, 1985, p.153) เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ว่า
เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยการปลุกเร้าอารมณ์ที่เข้มแข็งและอ้างอิงกับตัวผู้น า การสร้างบารมี
เป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพราะมีอิทธิพลการท านายสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ (2551, หน้า 66) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผู้บริหารบริหารสถานศึกษากระท าตนเป็นแบบอย่างในการอุทิศเวลา เสียสละประโยชน์ส่วนตน ให้ความส าคัญกับ
ภารกิจท่ีต้องปฏิบัติร่วมกัน ให้ก าลังใจ และความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน  
 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท างานได้เต็มศักยภาพ มองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีท้าทาย และแสดง
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเรซิล และสวาน
ซัน (Razil & Swanson อ้างถึงใน อรัญ มูลบุญ (2557, หน้า 79)) ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้ที่จูงใจ ให้บุคคลปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังกว่าปกติ และมุ่งไปท าภารกิจงานด้วยความสนใจที่เกิดขึ้นภายใน
ตนเอง มุ่งการบรรลุความต้องการระดับสูงและท าให้มีความมั่นใจในการใช้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จในภารกิจ
ที่เกิดปกติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Avolio & Bass, 1990, pp.9-16) ที่ได้กล่าวถึงการสร้าง
แรงบันดาลใจว่า หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดานใจกับผู้ร่วมงานโดยการสร้างแรง
บันดาลใจ การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานต่อผู้ร่วมงานผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มีชีวิตชีวามี
การแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดีในแง่บวก ผู้น าจะให้ผู้ร่วมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของ
อนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังต่อผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อ
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ร่วมงานมองข้ามผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ 
ช่วยให้ผู้ร่วมงานพัฒนาความผูกพันของตนเองต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้
เกิดขึ้น ผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขา
สามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ร่วมงาน จัดการกับอุปสรรคของ

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 325 

 

ตนเองและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล โยคานุกุล (2556, หน้า 112) ที่ได้
ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาแจ้งข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานทราบสม่ าเสมอ  และ
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Avolio & 
Bass, 1990) ทีไ่ด้กล่าวถึง การกระตุ้นทางปัญญา ไว้ว่าการกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นให้
ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ร่วมงานมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการ
แก้ปัญหาการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิธีทางแบบใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการ
พิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ร่วมงานให้พยายามหาทาง แก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิพากษ์วิจารณ์ แม้ว่าความคิดนั้นจะแตกต่างไปจาก
ความคิดผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดย
ผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมงาน ว่าปัญหาทุกอย่างต้องสามารถแก้ไขได้ แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 
ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน
ทุกคน ผู้ร่วมงานจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุ้นทาง
ปัญญาเป็นส่วนท่ีส าคัญของการพัฒนาความสามารถ ของผู้ร่วมงานในการที่จะตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเองและสอดคล้องกับงานวิจัยของพระกฤศกร อัครภพเมธี (2557, หน้า 95) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ที่ผลการวิจัย พบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามรถในการท างานและมีความรับผิดชอบ  เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานแสดงความสามรถในการท างาน มีความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ  (Avolio & Bass, 1990) ที่ได้กล่าวถึง การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ไว้ว่าการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า ให้
การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลและท าให้ผูร้่วมงานรูส้ึกมีคณุค่าและมคีวามส าคัญ ผู้น าจะเป็นโคช้ และเป็น
ที่ปรึกษาของผู้ร่วมงานแต่ละคน เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงาน ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในความต้องการของปัจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธิ์และความเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมี
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน โดยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในด้านความจ าเป็นและความต้องการ การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ และยอมรับความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล เช่นบางคนได้รับก าลังใจมากกว่าบางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตัว เองมากกว่า บาง
คนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดมากกว่าบางคนมีโครงสรา้งงานท่ีมากกว่า มีการสื่อสารสองทาง มีการจัดการ โดยการเดินดู
รอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นการส่วนตัว ใส่ใจต่อความกังวลของ
ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 
ผู้น าจะคอยดูแลให้ค าแนะน าให้การสนับสนุน และช่วยให้ผู้ร่วมงานก้าวหน้าในการท างานที่ได้รับผิดชอบอยู่ โดย
ผู้ร่วมงานไม่รู้สึกว่าถูกตรวจสอบจากผู้น า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญ  มูลบุญ (2557) ที่ได้ท าการศึกษา
ปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย การศึกษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 1 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.2 ผู้บริหารควรสร้างวัฒนธรรมคณุภาพให้เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานของบุคลากรทุกคนมากกว่า 
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยให้ทุกคนได้แสดงความคดิเห็น ตลอดจนเสนอ

แนวคิดใหม่ๆ 
1.4 ผู้บริหารควรส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และมีการพัฒนาผู้ร่วมงานของตนเองอยู่

เสมอ  
1.5 ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจผูร้่วมงาน รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร ตลอดจนเข้าใจใน

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2.   ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

                 2.1 ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน 
  2.2 ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
                 2.3 ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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