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55252376 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ  : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง / ผูบริหารสถานศึกษา 
 เกลารจิกา ถวัลยเสรี: ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง             
โพธาราม จังหวัดราชบุรี. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ผศ. ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ. 100 หนา. 
  
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประชากรในการวิจัยคือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ พนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  รวมผู ใหขอมูลจํานวน 118 คน  เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนํา                      
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาความถี่              
คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ทั้งโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอย คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
โพธาราม จังหวัดราชบุรี มีแนวทางดังนี้ 1) ผูนําควรแสดงบทบาทอยางเขมแข็งตอผูปฏิบัติตนตามหลัก
ศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ผูนําควรสื่อสารใหผูตามเกิดความคาดหวัง สรางแรงจูงใจจนทําให
เกิดความทุมเทจนกลายมาเปนการอยูในอํานาจและเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนรวมกันในสถานศึกษา 3) 
ผูนําควรกระตุนผูตามใหมีการสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม และทาทายความเชื่อและคุณคาของ
ตนเอง สนับสนุนผูตามโดยวิธีการใหม และ 4) ผูนําควรสรางบรรยากาศที่ดีในองคกร 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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55252376 :  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

KEY WORD :  THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP /  PHOTHARAM MUNICIPALITY 
 KLAORAJIKA TAWANSEREE: THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS UNDER PHOTHARAM MUNICIPALITY RATCHABURI PROVINCE. INDIVIDUAL STUDY 

ADVISOR: ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D.. 100 pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  identify: 1) the transformation leadership 

of the school administrators under Photharam Municipality, Ratchaburi Province and 2) the 

guidelines for development the transformation leadership of the school administrators under 

Photharam Municipality, Ratchaburi Province. The population were 2 schools of under Photharam 

Municipality, Ratchaburi Province. The respondents were a school director / an assistant school 

director /  head of the learning discipline,  teachers and  representatives of school committer 

board, with the total of 118 respondents. The research instrument was a questionnaire about the 

transformation leadership based on Bass and Avolio’s concept. The statistics used for analysis 

the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard  deviation, and  content 

analysis.   

 The  findings  were  as  follows : 

 1.The transformation leadership of the school administrators under Photharam 

Municipality Ratchaburi Province, as  a  whole  and  as  an  individual aspect were at  a  high 

level. There ranked from maximum to minimum arithmetic mean were as follows; idealized  

influence charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized  

consideration. 

 2.The guidelines for development the transformation leadership of the school 

administrators under Photharam Municipality Ratchaburi Province were; 1) the leader should 

perform his role base morale and code of ethic, 2) the leader should communicate for enhancing 

the follows to have the high expectation motivation and vision, 3) the leader should encourage 

the follow to create the follow to create new , 4) the leader should promote the organization 

climate. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย       
ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย  รวมทั้ง อาจารย ดร .สําเริง ออนสัมพันธ  ประธาน
กรรมการสอบการคนควาอิสระ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว ผูทรงคุณวุฒิที่
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา  และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัย  สงเสริมใหการคนควา
อิสระเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง  

ขอขอบคุณ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา บัวสมบูรณ และนางลัดดา    
ศรีสุวรรณ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเครื่องมือในการวิจัย สําหรับการทําการคนควา
อิสระใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกทานที่ใหความรู 
คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร 
และงานวิจัยทุกเลม ที่ชวยใหการคนควาอิสระมีความสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในการอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ เบญจรงค ถวัลยเสรี กับคุณแมลําพูน ถวัลยเสรี ที่เลี้ยงดูมาจนเติบโต
ดวยความรักและความเขาใจ ใหอิสระในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ และคอยปลอบใจเม่ือมีปญหา 

ขอขอบคุณ พี่สาว นางสาวศศพินท  ถวัลยเสรี  ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
ดานตางๆ 

ขอขอบคุณ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน 32/2 ทุกคน  
สําหรับมิตรภาพ ที่คอยใหกําลังใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน มาตลอด 

คุณคาและประโยชนที่เกิดจากการคนควาอิสระเลมนี้  ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครอบครัวถวัลยเสรี ครู  อาจารย ที่อบรมสั่งสอน แนะนําใหการสนับสนุน และใหกําลังใจ
อยางดีเสมอมา 
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