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บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 
และเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตาม
ตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร  จํานวน  127  คน  และครู  จํานวน 
313  คน  ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  รวม  440  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองและไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน  440  ฉบับ  
คิดเปน รอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  คาเฉลี่ย  ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  การทดสอบคาที  (t-test)  แบบ Independent 
Samples 
    

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

 จากการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนง
ผูบริหาร  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  28.86  และตําแหนงครู  จํานวน  313  คน  คิดเปนรอยละ 
71.14  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  จํานวน  266  คน  คิดเปนรอยละ  60.45 
และที่เปดสอนชวงชั้นที่  3-4  จํานวน  174  คน  คิดเปนรอยละ  39.55  ตามลําดับ 

 5.1.2  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.19)  เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอย  ไดแก  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  ( X = 4.54)  
ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  ( X = 4.52)  ดานการมีวิสัยทัศน  ( X = 4.38)  การใช
หลักการบริหารความเสี่ยง  ( X = 4.11)  ดานการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  ( X = 3.88)  และการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  ( X = 3.72)   



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

 84 

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน  พบวา 
  1)  ดานการมีวิสัยทัศน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  ผูบริหาร
มีความสามารถในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ( X = 4.48) 
ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ( X =3.48)  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ( X =3.47)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
เปนอันดับสุดทาย  ไดแก  ผ ูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา 
( X = 4.00) 

  2)  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( X =4.54)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  
3  อันดับแรก ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดสภาพและบรรยากาศภายในที่เอื้อตอการเรียนรู  
( X =4.74)  ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู 
บุคลากรและนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน  ( X =4.72)  ผูบริหารมีความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  
เครื่องมือเพื่อการเรียนรู  ( X =4.49)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับสุดทาย  คือ  ผูบริหาร
มีความสามารถในการจัดหาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  ( X =4.26)   

  3)  ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด  ( X =4.52)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก 
ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติ 
งานสอน  ( X =4.74)  ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีความรู  ความสามารถและ
ทักษะในการเรียนรู  ( X =4.71)  ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
( X =4.46)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากร  และ
นักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ  และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ( X =4.35)   

  4)  ดานการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X =3.88)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  
ผูบริหารคํานึงถึงการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  ( X =4.17)  ผูบริหาร
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลอดเวลา ( X =4.09)  ผูบริหารมีความสามารถ
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ในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  ( X =3.89)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหาร
เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  ( X =3.71)   

  5)  ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.72)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 
3  อันดับแรก  ไดแก  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินไปใชพัฒนางานเสมอ  ( X =3.97)  ผูบริหาร
มีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจดานงบประมาณตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA  
( X =3.90)  ผูบริหารมีการปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ( X =3.87)  และ
ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจ
ดานบริหารทั่วไปตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA  ( X =3.47)   

  6)  ดานการใชหลักการบริหารความเสี่ยง  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X =4.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง  3  อันดับแรก  ไดแก  
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงานงบประมาณที่ยืดหยุน  ( X =4.46)  ผูบริหารเปดโอกาส
ใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบหรือนโยบายได  หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น  ( X =4.44)  ผูบริหารใหอิสระ  เสรีภาพแกครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขต
ที่เหมาะสม  ( X =4.33)  และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับสุดทาย  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานบุคลากรที่ยืดหยุน  ( X =3.49)   

 5.1.3  การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา 
พบวา 

  1)  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  โดยรวม  และรายดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 2)  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา  พบวา  โดยรวม 
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ยกเวน
ดานการมีวิสัยทัศน  ที่พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 2 มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.2  การอภปิรายผล 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 5.2.1  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2549, หนา 54) ไดจัดอบรม  ประชุม  สัมมนาผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใหเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  และจัดการศึกษาไดมาตรฐานอยูเสมอ 
รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 1-2)  ไดจัดทําคูมือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคล  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2550, หนา 7)  ไดจัดทําเอกสาร
อบรมและเผยแพรเกี่ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ดังนั้นทําใหผูบริหารสถานศึกษา 
ไดนําไปใชประกอบการบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดเปนอยางดี  และยังเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการในภาวะปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป   

   ความสามารถในการบริหารจัดการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําของผูบริหาร
ที่ตองมีคุณลักษณะผูนําที่เหมาะสม  และปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  คุณลักษณะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญ
และสงผลตอการความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน  โดยคุณลักษณะที่สําคัญประกอบดวย  
ความรับผิดชอบ  ความเขาใจงาน  และบุคคล  การเขาสังคมไดดี  การใหการยอมรับนับถือ  
การมีความคิดริเร่ิม  การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  การใหความชวยเหลือ  และการรูจัก
ปรับปรุงแกไข  พัฒนางานใหดีขึ้นอยูเสมอ  สุขุมรอบคอบ  และรวมทั้งการมีวิสัยทัศน  กลาและพรอม
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่เหมาะสมกวาเดิม  นอกจากนี้คุณลักษณะผูนํายังมีความสัมพันธกับ
ผลงานของสถานศึกษา  และความพึงพอใจตอการบริหารงานของครูและผูเกี่ยวของอีกดวย  
จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  
โดยพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ  และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับมากทุกดาน  และสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ เอคิน  (Eakin, 1997,  p. 96)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
St. Louis  พบวา  คุณลักษณะของผูนําอยูในระดับมาก  และคุณลักษณะที่จําเปนตองมีและ
ทําใหประสบผลสําเร็จคือ  ความรับผิดชอบ  ความเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบเฉียบแหลม  มีความยืดหยุน
ในหนาที่  มีความเขาใจในระบบครอบครัวของผูรวมงานแตละคน   สวนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่องนั้น ผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนอนัดบัสดุทาย  
เนื่องจากเห็นวาการปฏิบัติงานที่ตอเนื่องนั้นเปนภาระงานปกติ  และมีการนิเทศ  กํากับติดตามงาน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยูเปนประจํา  จึงไมไดแสดงพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเดนชัดมากนัก  
สงผลใหมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
 1)  ดานการมีวิสัยทัศน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  (2549, หนา 18)  ไดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ใหเปนผูมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาดวยการประชุม  ชี้แจง  อบรมและสัมมนาอยางตอเน่ือง 
ทําใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลและสารสนเทศสําหรับการพัฒนาวิสัยทัศนไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวิสัยทัศนในแงของการแสวงหาทิศทาง  แนวทาง  และวิธีการ
ที่จะบรรลุเปาหมายในอนาคตขององคกร  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 256)  หรือเปนการกําหนด
ความสําเร็จของหนวยงานและหาวิธีการ  ขั้นตอนเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังนั้น 
(ช่ืนจิตต  แจงเจนกิจ, 2544, หนา 136)  การมีวิสัยทัศนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจในอนาคต  และอาจเรียกวา  ผูนําวิสัยทัศน  (Visionary Leadership)  ซึ่งเปนผูนํา
รูปแบบใหม ผูนําตองกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองคกรไดเรียนรู  และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง  ดังนั้นผูนําจําเปนตอง
ใหการนิเทศ  ใหโอกาสบุคลากรพัฒนาทักษะในการตัดสินใจดานคุณภาพและการพัฒนา  
สรางความไววางใจผูนํา  และผูนําจะคาดเดาสถานการณที่อาจมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในอนาคต 
(สมชาย  เทพแสง  และอรจิรา  เทพแสง, 2549, หนา 157)  ทั้งนี้ผูนําที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลง
จําเปนที่จะตองมีวิสัยทัศนที่มีประสิทธิผล  สามารถทําใหบุคลากรและผูปฏิบัติงานยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง 
(ภักดี  เมฆจําเริญ, 2549, หนา 60)  รวมทั้งการบริหารจัดการเปนไปดวยความทาทายและโอกาส
ในการเจริญเติบโตในอนาคต  ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองจัดเตรียมองคกรในการผลิตผลลัพธที่มี
ประสิทธิภาพอยางพรอมเพรียง  ในลักษณะบูรณาการ  มีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูเปาหมายที่วางไว
และเนนในภาพรวม  ใชความมุงมั่นตั้งใจ  ที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมขององคกร  ดังนั้น
จากการที่ผูบริหารไดรับการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความสามารถ
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ในการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง  สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิสัยทัศนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  
ซ่ึงสงผลใหผูบริหารมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของวินัย  
ทิมยายงาม  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ที่พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีพฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับการมีวิสัยทัศนและ
ความคิดริเร่ิม อยูในระดับมาก  สงผลใหผูบริหารมีคุณลักษณะนําการเปลี่ยนแปลงในอันดับแรก ๆ
โดยเฉพาะดานความสามารถในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา  และการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
สําหรับขอที่มีคุณลักษณะเปนอันดับสุดทายคือ  ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร
สถานศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจาก  การกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาตองมาจากวิสัยทัศนของ
ครูและผูเกี่ยวของ  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง  และชุมชน  รวมทั้ง
ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  และรอรายละเอียด
การดําเนินงานอยูในขณะนี้  จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ดานความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษาเปนอันดับสุดทาย 

  2)  ดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  และการพัฒนา
หนวยงานไปสูการเปนองคกรการเรียนรู  ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  (2549, หนา 2) 
ไดใหความสําคัญและกําหนดจุดเนนใหสถานศึกษาทุกแหงเปนองคกรแหงการเรียนรู  ทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาตองพัฒนาความคิด  ความเชื่อ  และมุมมองใหม  เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะผูนําและ
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพและบริบททางการศึกษาที่เปล่ียนแปลงไป 
สถานศึกษาทุกแหงจึงตองมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนความคิด  คานิยม  และพฤติกรรมการทํางาน
ของสมาชิกในองคกรใหไปสู  องคกรแหงการเรียนรู  (วิโรจน สารรัตนะ, 2546, หนา 11)  ซ่ึงถือวา
เปนองคกรที่สมาชิกมีแบบแผนในการคิดกระบวนการเรียนรู  การจัดการความรู  การแสวงหาความรู  
การสรางความรูใหม  ตลอดจนมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองและ
องคกร  (วิชัย  วงษใหญ , 2542, หนา 9)  โดยการเรียนรูรวมกัน  และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการคิดที่เปนระบบ  มีการสรางสรรคผลงานใหม ๆ รวมทั้งมีการแกไขขอผิดพลาดและ
การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อประสิทธิผลและความสําเร็จของงานอยางตอเนื่องหรืออาจกลาวไดวา 
องคกรแหงการเรียนรู  จึงเปนรูปแบบของการบริหารที่เนนการพัฒนา  สภาวะผูนําในองคกรควบคูไปกับ
การเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงเปนผลใหเกิดการถายทอด  แลกเปลี่ยนองคความรู  ประสบการณ  และทักษะ
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ระหวางกันและกัน  เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหไดอยางมีคุณภาพสูงกวา  และมีระดับ
ของการพัฒนาในความสามารถขององคกรที่เปนไปอยางรวดเร็วในทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง

ทั้งปวง  ดวยความสําคัญและการไดรับการพัฒนาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด จึงทําใหผลการวิจัยครั้งนี้อยูในระดับมากที่สุด  ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สกาวรัตน  สูสุข  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เขต 3  ที่พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 
สงผลใหผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงในอันดับแรก ๆ โดยเฉพาะการมีคุณลักษณะ
ผูนําเกี่ยวกับความสามารถในการจัดสภาพและบรรยากาศภายในที่เอ้ือตอการเรียนรู  การแสวงหา
แหลงเรียนรูภายนอกเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู  บุคลากร  และนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน  และการจัดหา
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเพื่อการเรียนรู  สวนความสามารถในการจัดหาแหลงเรียนรูในสถานศึกษานั้น 
ผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  เนื่องจากการจัดหาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา  ผูบริหารเห็นวาไดมีการดําเนินการและจัดระบบการใชแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา  อาทิเชน  หองสมุด  หองปฏิบัติการ  สภาพแวดลอม  และบริเวณอาคารสถานที่สําหรับ
เปนแหลงเรียนรูภายในเปนงานที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องอยูแลว  จึงสงผลใหมีคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานนี้อยูในอันดับสุดทาย 

  3)  ดานการเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 19)  ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู  โดยมุงเนนที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรือครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรองรับกับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนแนวทาง
ที่สอดคลองกับการพัฒนาทุนมนุษยที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  (2549, หนา 2)  จึงไดเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในหนวยงานทางการศึกษา  เพราะเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงสําคัญและสงผลโดยตรง 
ตอการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร  เพื่อรองรับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบ 
ซึ่งการเนนคุณคาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยยอมจะทําใหการดําเนินงานตาง  ๆ ขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคได ดังที่ สมยศ นาวีการ ( 2546, หนา 341-342)  กลาววา  องคกรจําเปนตองเนนคุณคา
ของทรัพยากรมนุษย  และใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการพัฒนาองคกร
ไปพรอม ๆ กัน   โดยมีความมุงหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับสภาวการณตาง ๆ ไดอยางดีที่สุด  และ
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องคกรทุกองคกรตองใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย  และปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลีย่นแปลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรทางการศึกษา  ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัฒน  ทั้งในดานวิชาการ  และทักษะวิชาชีพชั้นสูง  ใหกับนักเรียน  นักศึกษา  
ซ่ึงเปนผลผลิตทางการศึกษา  และเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ  (จุฑา  เทียนไทย, 2550, หนา 233)  
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของวินัย  ทิมยายงาม  (2549, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเรื่อง  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  พบวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีวิสัยทัศน  ความคิดริเร่ิม  การรูจักปรับปรุงแกไขพัฒนางาน  อยูในระดับมากที่สุด  ดังนั้น
จึงสงผลให ผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงในอันดับแรก ๆ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการพัฒนาครูใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน  ความรู  ความสามารถ
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการเรียนรู  และเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  สวนการเปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู 
ความสามารถ  และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องนั้น  ผูบริหารมีคุณลักษณะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  ทั้งนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษา  เห็นวาตนไดใชหลัก  
การบริหารงานแบบมีสวนรวม  ทํางานแบบประชาธิปไตย  และเปดโอกาสใหครูและนักเรียนแสดง
ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และไดสนับสนุนใหทุกคนไดแสดงศักยภาพในการทํางาน
จนถึงขีดสูงสุดอยูแลว  จึงทําใหมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย 

  4)  ดานการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การที่ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา  การติดตอส่ือสารมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ
เพราะวาการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร

ดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 283)  หรือการถายโอนและ
การทําความเขาใจในความหมาย  ดงันั้นการติดตอส่ือสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถ
สงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตอง  การติดตอสื่อสารอาจมีลักษณะเปน

การสื่อสารระหวางบุคคล  เปนเครือขายในองคกรหรือที่เรียกวา  การติดตอสื่อสารขององคกร 
(วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 115)  การติดตอส่ือสารนับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยสนับสนุน
และถายทอดความคิดซ่ึงไดรับการยอมรับมาชานาน  โดยการสื่อสารเปนส่ิงที่บุคคลสามารถเชื่อมโยง
เขาดวยกันในองคกรเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ดวยความสําคัญดังกลาว  ทําให
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีการยอมรับและ
เห็นคุณคาของการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  รวมทั้งไดรับการพัฒนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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เกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร  และการทํางานแบบมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  ซ่ึงจําเปนตองการ
มีการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  สงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการติดตอส่ือสารและเปนนักฟงที่ดี  อยูในระดับมาก  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกบัผลการวจิยั
ของ วุฒิชัย  วรชิน (2546, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การเปนผูฟงที่ดี  อยูในระดับมาก  และคุณลักษณะผูนําเหลานี้ยังมีผลโดยตอประสิทธิผลภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ แจง  (Jang, 1987,  p. 66)  ไดที่ศึกษา
พบวา  หากผูนํามีการสื่อสารและพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของครูมากเทาใดก็จะทําใหครู
มีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้นเทานั้น  จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับแรก ๆ โดยเฉพาะการคํานึงถึงการสื่อสารขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาองคกร  การรับฟงขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอยูตลอดเวลา  และ
การสื่อสารที่มีประสิทธิผล  สวนการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของนั้น  ผูบริหารมีคุณลักษณะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเห็นวาตนไดรับฟงขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางาน  และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลขององคกรจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
อยูแลว  มีการรับฟงขอมูลและความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดความเขาใจ  และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีความสําคัญ  เดนชัด  ครอบคลุมถึง
การเขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของอยูดวยแลว  จึงสงผลใหมีคุณลักษณะดานนี้
อยูในอันดับสุดท าย 

 5)  ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนางานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอ
ผลสําเร็จของการทํางาน  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2549, หนา 17)  ไดจัดระบบ
กํากับติดตามและนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบ  และดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีการพัฒนา
แนวคิด  และการปฏิบัติงานโดยมุงเนนการดําเนินงานที่อาศัยหลักจัดการคุณภาพตามวงจรเดมิ่ง 
หรือ  PDCA  เปนหลัก  ซ่ึงการปฏิบัติงานจําเปนตองมีการวางแผน  การกําหนดเปาหมายขององคกร 
การกาํหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายได  (วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 60)  รวมทั้งมีการจัดองคกร  
การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ  การควบคุม  ประเมินผลการดําเนินงาน  และปรับปรุงการดําเนินงาน 
(สมคิด บางโม, 2546, หนา  469)  สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  ดังนั้น
จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีแนวคิด  และหลักการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ  หรือ 
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PDCA  มีการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก  ผลการวจิยันีส้อดคลองกบั
ผลการวิจัยของ นูเบิรท  (Neubert, 1998, p. 96)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําจากการทํางานกลุม 
พบวา  ผูนํามีคุณลักษณะดานการพัฒนางานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก 
สงผลใหมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับแรก ๆ โดยเฉพาะการนําผลการประเมิน
ไปใชพัฒนางานเสมอ  ความสามารถในการดําเนินงานตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA  และ
การปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  สวนความสามารถในการดําเนนิงานดานบรหิารทัว่ไป
ตามหลักการวงจรคุณภาพ  PDCA  ผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย 
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาไดดําเนินงานในสวนของงานบริหารทั่วไป   เพื่อสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใหการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  และ
บรรลุวัตถุประสงคในภาวะงานปกติอยูแลว  จึงสงผลใหผูบริหารมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปนอนัดับสุดทาย 

  6)  ดานการใชหลักการบริหารความเสี่ยง  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 118-119)  ไดมีการนําหลักความคุมคา
และคุมทุนในการจัดการศึกษาเขามาประยุกตใชมากขึ้น  โดยเฉพาะดานการบริหารความเสีย่ง  
แมวาจะไมสามารถกําหนดผลกําไรและโอกาสคุมทุนไดอยางชัดเจนนักก็ตาม  ผูบริหารจึงใชหลัก
ความคุมทุนมาประกอบการบริหารความเสี่ยงเปนหลัก  และอาศัยการตัดใจที่ถูกตอง  แมนยํา 
ไมผิดพลาด จึงจะทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ  สามารถสรางกําไร  หรือเพิ่มคุณคา
ของดําเนินงานได  (วิรัช สงวนวงศวาน, 2544, หนา 255)  สําหรับองคกรทางการศึกษา  ซ่ึงเปนองคกร
ที่ไมแสวงกําไร  หรือองคกรสาธารณะที่มุงจัดการศึกษาใหกับเยาวชน  ไมไดประกอบธุรกิจแตประการใด 
ดังนั้นการนําหลักการบริหารความเสี่ยงมาใชในวงการศึกษา  จึงเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา  ในดานการบริหารวิชาการ 
บุคลากร  งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550,  
หนา 1-2)  นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายิ่งตองใชหลัก 
การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)  ในการบริหารจัดการในฐานะที่สถานศึกษาเปนนิติบุคคล 
(Autonomy  School)  ซ่ึงรองรับกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับ
การกระจายมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นเมื่อสถานศึกษามีอํานาจและหนาที่จัดการศึกษา
ในฐานะนิติบุคคล  จึงจําเปนตองพิจารณาดําเนินงานดานตาง ๆ ภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยใชหลักการบริหารความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจบนฐานขอมูล

และสารสนเทศใหมากที่สุด  เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงนั้นอาจเปนไปในทิศทาง
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ที่ตองการ หรือไมพึงประสงคก็ได  ซ่ึงผูบริหารตองรับผิดชอบในทุกกรณี  อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดผลงาน
การบริหารความเสี่ยงเปนไปตามความคาดหวังขององคกร  ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา  จึงควรยึดหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาระงานของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
ดังนั้นสงผลใหคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใชหลักการบริหารความเสี่ยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  อยูในระดับมาก 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ แจง  (Jang, 1987, p. 66)  ไดวิจัยพบวา  ถาผูนํามีพฤติกรรม 
การบริหารจัดการความเสี่ยงและความคุมคาในการทํางานมากเทาใด  จะทําใหมีผลการปฏิบัติงาน
คุมทุนและบรรลุผลตามเปาหมายของแผนกลยุทธองคกรเทานั้น  สงผลใหผูบริหารมีคุณลักษณะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในอันดับแรก ๆ โดยเฉพาะความสามารถในการจัดการงบประมาณที่ยืดหยุน  
การเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานนอกกรอบหรือนโยบาย  และใหอิสรเสรีภาพแกบุคลากร
ภายใตขอบเขตที่เหมาะสม  สวนความสามารถในการจัดการงานบุคลากรที่ยืดหยุน  ผูบริหาร
มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  เนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญขาดแคลน
อัตรากําลัง  ภาระงานสอน  ความรับผิดชอบงานมากเกินไป  และมีขอจํากัดในการปฏิบัติงานหลายดาน 
รวมทั้งมีกฎระเบียบ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน 
ดวยขอจํากัดดังกลาวสงผลใหผูบริหารมีความสามารถในการจัดการบุคลากรที่ยืดหยุนกระทําได

ไมมากนัก  และสงผลมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในอันดับสุดทาย  
 5.2.2  เปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  พบวา  โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ทั้งผูบริหารและครู ตางเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการบริหารงานสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลอยางตอเนื่อง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2,  2549, หนา 1)  นอกจากนี้
ในการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาจําเปนตองอาศัยการทํางานที่มีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ  ซ่ึงผูบริหารและครูผูสอนตองทํางานรวมกันมาโดยตลอด  ทําใหเกิดความรู  ความเขาใจ 
และประสบการณการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  สงผลใหทั้งผูบริหารและครูไดรับรูถึงคุณลักษณะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ศุภชัย โถบํารุง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมอือาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  พบวา 
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ  จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร และครูผูสอน พบวา 
ไมแตกตางกันและสอดคลองกับผลการวิจัยของสกาวรัตน สูสุข  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาพบวา 
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พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เขต 3  
จําแนกตามตําแหนงไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ วินัย  ทิมยายงาม  (2549, บทคัดยอ)  
ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2 จําแนกตามตําแหนง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา  พบวา  โดยรวม
ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาไมวาสถานศึกษาจะเปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 หรือชวงชั้นที่ 3-4  
ผูบริหารและครูตางมีมุมมองเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ในลักษณะเดียวกัน  โดยเปนผลมาจากการที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดพัฒนาอบรม  และ
เสริมสรางความรู  และศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษามาโดยตลอด  จึงทําใหผลการวิจัยครั้งนี้
พบวา  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมแตกตางกัน  และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของสกาวรัตน  สูสุข  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เขต 3  จําแนกตาม
ระดับการศึกษาที่เปดสอน  พบวา  ภาพรวมไมแตกตางกนั  

 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน  พบวา  ดานการมีวิสัยทัศน  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางประเภทกัน  มีพฤติกรรมการทํางาน  และความเปนผูนําเขมขนตางกัน 
โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาที่เปดสอนในชวงชั้นที่  3-4  หรือระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6  มีประสบการณ
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ  ปริมาณงาน  และความรับผิดชอบ
จํานวนมากกวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  จึงสงผลใหผูเกี่ยวของ
ไดรับรูถึงคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานวิสัยทัศนของผูนําแตกตางกัน  ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บังอร  อินทรามี  (2547, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5  จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  พบวา 
คุณลักษณะผูนําดานการมีว ิสัยทัศน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
 



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

 95 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

            1)  หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรไดมุงเนนการอบรมและพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใหมีความรู  ความสามารถ 
ทักษะ  และคุณลักษณะดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  

             2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ควรพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนเพื่อการกําหนดวิสัยทัศนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา  และความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  
                        3)  สถานศึกษาควรเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ
เพื่อการเรียนรู  และการจัดหาแหลงเรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเพียงพอและเอื้อตอ 
การเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น 

          4)  ผูบริหารสถานศึกษา  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

อยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ  และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และจัดระบบการบริหารบุคลากรใหมีความเหมาะสม  ยืดหยุน 
สอดคลองกับภารกิจและขอจํากัดภายใตหลักการบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตรการทํางานในสถานศึกษา 
และผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนสูงสุด 

             5)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรใชหลักการมีสวนในการทํางานตามระบบ
ประชาธิปไตย  และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมประชาธิปไตยใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเขาใจและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ รวมทั้งนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจ
ดานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จในการบริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

 2)  ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคและคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เปนจริง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  

 3)  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  
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 4)  ควรมีการศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามตัวแปรอื่น ๆ  เชน  สถานภาพของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจการบริหารจัดการ  การเปนนิติบุคคล และการไดรับ
การอบรมพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 


