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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ซ่ึงจะสรุปตามลําดับดังนี้ 
   วัตถุประสงคของการวิจัย  
            1)  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
  3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบรีุ เขต 2 
 สมมุติฐานการวิจัย 
  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารงาน  
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวก 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
   1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง                
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  125  คน  และครูผูสอน                 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 
1,426  คน  รวม  1,551  คน  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน 96  คน  และครู  จํานวน 
305  คน  รวมจํานวน  401  คน  ประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่  และ
มอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608)  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น               
(Stratified  Random  Sampling)  และเทียบบัญญัติไตรยางศ  จากนั้นทําการสุมอยางงาย  (Simple  
Random  Sampling) 
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  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน          
ที่ผูวิจัยสรางขึน้จากการศึกษาคนควาจากตํารา  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบดวย 
สาระสําคัญ  2  ตอน  คือ 
   ตอนที่  1  แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดบั 
   ตอนที่  2  แบบสอบถามประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  5  ระดบั 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมลูดวยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 
  1)  บันทึกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 
เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
  2)  นําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ที่ไดกําหนดเปนกลุมตวัอยาง  เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเก็บขอมูลตอไป 
  3)  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจัดสงดวยตนเอง 
  4)  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสง
แบบสอบถามที่สงไป จํานวน  401  ชุด  ไดรับคืน  401  ชุด  คิดเปนรอยละ  100 
  5)  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  
  การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเรจ็รูป  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
   1)  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่และคํานวณเปนคารอยละ 
   2)  ขอมูลเกี่ยวกับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ใชวิธีหาคาเฉลี่ย  ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
   3)  ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใชวิธีหาคาเฉลี่ย  ( X ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
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   4)  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2      
ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
หรือ  (rxy) 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  
 5.1.1  ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  
23.90  เปนครูผูสอนในสถานศึกษา  จํานวน  305  คิดเปนรอยละ 76.10                        
               5.1.2  ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.93)  เมื่อพิจารณา     
เปนรายดาน  พบวา  ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ( X =3.99)  รองลงมา  คือ              
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ( X =3.98)  และดานการกระตุนทางปญญา  ( X =3.87)              
มีคาเฉลี่ยเทากับดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ( X =3.86)  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา                                                    
      1)  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  = 3.98)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง 
ตามลําดับ  ไดแก  ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มองโลกในแงดีและเปนแบบอยางที่ดี
แกผูรวมงาน  ( X  =4.16)  ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณ ในสถานการณตางๆ ได  ( X  =4.04)  และ
ผูบริหารสามารถสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานได  ( X  =4.01)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
ไดแก  ผูบริหารสามารถระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน  ( X  =3.84)   

  2)  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X = 3.99)  
เมื่อพิจารณารายขอ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 
ไดแก  ผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงาน  มีกําลังใจในการทํางาน  ( X =4.09)  ผูบริหาร
สรางความคาดหวังในความสําเร็จของงานแกผูรวมงาน  ( X  =4.06)  และผูบริหารมีความตั้งใจ
ในการทํางานอยางแนวแน  ( X  =4.04)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารสามารถ
ถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อถือ  ( X =3.84)   
   3)  ดานการกระตุนทางปญญา  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X = 3.87)  
เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉล่ียในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ
ไดแก  ผูบริหารใหอิสระแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  ( X =4.18)  ผูบริหารมีการสงเสริม
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และสนับสนุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที่  ( X  =3.98)  และผูบริหาร
สงเสริมใหผูรวมงานรูจักวิเคราะหปญหา โดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน  ( X  =3.85)  สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารสนับสนุนวิธีการทํางาน หรือวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยวิธีการใหมๆ 
( X =3.74) 
   4)  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก 
( X =3.86)  เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ตามลําดับ  ไดแก  ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงาน  ดวยความตั้งใจและพัฒนาจุดดอยของตนเอง
อยูเสมอ  ( X =4.01)  ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ( X  =3.92)  
และผูบริหารรับฟงเรือ่งราวของผูรวมงานอยางตัง้ใจ  ( X  =3.90)  สวนขอทีม่ีคาเฉลีย่นอยที่สุด  ไดแก 
ผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของผูรวมงาน  ( X =3.64)   
  5.1.3  ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  =4.09) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ดานการบริหารงบประมาณ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ( X  =4.20)  รองลงมา  คือ  
ดานการบริหารทั่วไป  ( X  =4.16)  ดานการบริหารงานบุคคล  ( X  =4.02)  และดานการบริหารวิชาการ 
( X  =4.00)  ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
   1)  ดานการบริหารวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   ( X  = 4.00)  
เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉล่ียในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 
ไดแก  โรงเรียนดําเนินการวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยางถูกตองครบถวน
ตามระเบียบการวัดผล  ( X  =4.20)  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางตอเนื่องเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  ( X  =4.08)  และโรงเรียนสงเสริมใหครู
มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ( X  =4.06)       
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  โรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการเยี่ยมชั้นเรียน
และใหคําแนะนําเพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ( X  =3.88) 
   2)  ดานการบริหารงบประมาณ  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.20) 
เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉล่ียในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 
ไดแก  โรงเรียนมีการจัดทําบัญชีการเงิน  มีการบันทึกอยางเปนปจจุบันตามระเบียบและกฎหมาย 
โปรงใส  ตรวจสอบได  ( X  =4.40)  โรงเรียนมีการบริหารพัสดุและสินทรัพยตามกฎหมาย  ระเบียบ
และเอกสารที่เกี่ยวของ  ( X  =4.34)  และโรงเรียนมีการบริหารการเงินตามกฎหมาย  ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวของ  ( X  =4.32)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก  โรงเรียนมีการจัดหารายไดและ
การระดมทรัพยากรรวมทั้งผลประโยชนมาใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  ( X  =3.98)   
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   3)  ดานการบริหารงานบุคคล  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.02)  
เมื่อพิจารณารายขอ  มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ
ไดแก  โรงเรียนมีการจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ  
( X  =4.18)  โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธิภาพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติหนาที่  ( X  =4.12)  และโรงเรียนมีการสรางขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน
อยางสม่ําเสมอ  ( X  =4.06)  สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด  ไดแก  โรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( X  =3.88)  
   4)  ดานการบริหารทั่วไป  โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  =4.16)  เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอเชนกัน  โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ  ไดแก 
โรงเรียนดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนดไว  ( X  =4.26)  โรงเรียนมีการจัดหา  เครื่องมือ 
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมในการดําเนินงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว  ( X  =4.25) 
และโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  และ
หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา  ( X  =4.20)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ  ( X  =4.08)  

 5.1.4  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและ
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวกและอยูในระดับสูง  ( xyr = 0.816)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวและในแตละดานมีคาความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน

รายดาน  ดังนี้   
  1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (X1)  มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับสูง  ( yxr 1
= 0.769)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05               

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา 
ดังนี้  (Y2)  การบริหารงบประมาณ  (

21 yxr = 0.796)  (Y1)  การบริหารวิชาการ  (
11yxr = 0.739) 

(Y3)  การบริหารงานบุคคล  (
31 yxr  = 0.664)  และ  (Y4)  การบริหารงานทั่วไป  (

41 yxr  = 0.621) 
ตามลําดับ  
  2) การสรางแรงบันดาลใจ  (X2)  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับสูง  ( yxr 2
= 0.756)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้  
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(Y1)  การบริหารวิชาการ  (
12 yxr 0.773), (Y2)  การบริหารงบประมาณ  (

22 yxr = 0.772)  (Y4)  การบริหาร 
งานทั่วไป  (

42 yxr = 0.639)  และ  (Y3)  การบริหารงานบุคคล  (
32 yxr = 0.591)  ตามลําดับ  

   3)  การกระตุนทางปญญา  (X3)  มีความสัมพันธกันทางบวกและอยูในระดับสงูกบั

ประสิทธิผลการบริหารงาน ของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับ  ( yxr 3
= 0.798)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับ             
จากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้  (Y1)  การบริหารวิชาการ  (

13 yxr = 0.810)  (Y2)  การบริหารงบประมาณ  (
23 yxr = 0.780)  

(Y4)  การบริหารงานทั่วไป  (
43 yxr = 0.672)  และ  (Y3)  การบริหารงานบุคคล  (

33 yxr = 0.669)  ตามลําดับ  
   4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (X4)  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผล    

การบริหารงานของสถานศึกษา  (Y)  ในระดับ  ( yxr 4
= 0.722)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปรยอย  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ํา  ดังนี้ 
(Y2)  การบริหารงบประมาณ  (

24 yxr = 0.730)  (Y1)  การบริหารวิชาการ  (
14 yxr = 0.716)  (Y3)  การบริหาร 

งานบุคคล  (
34 yxr = 0.603)  และ  (Y4) การบริหารงานทั่วไป  (

44 yxr = 0.601) ตามลําดับ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย  

 
 จากการศึกษาวิจัย มปีระเดน็สําคัญ ที่ควรนํามาอภิปราย ดงันี้ 
 5.2.1  จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน             
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผลปรากฏวาโดยรวมและรายดานมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
(2549, หนา 54)  ไดจัดอบรม  ประชุม  สัมมนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ใหเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
และจัดการศึกษาไดมาตรฐานอยูเสมอ  รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 1-2)  ไดจัดทําคูมือ
การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550, หนา 7)  ไดจัดทําเอกสารอบรมและเผยแพรเกี่ยวกับแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ดังนั้น
ทําใหผูบริหารสถานศึกษา  ไดนําไปใชประกอบการบริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาไดเปนอยางด ี
และยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถดานการบริหารจัดการในภาวะปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงความสามารถในการบริหารจัดการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําของผูบริหารที่ตองมี

ภาวะผูนําที่เหมาะสม  และปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  สมหวัง  มังธานี  (2547,  หนา 18)  กลาววาภาวะผูนํา



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

 108

เปนสิ่งสําคัญและสงผลตอการความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน  นอกจากนี้ภาวะผูนํายังมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาอีกดวย  จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 
ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาพบวา 
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538, 
บทคัดยอ)  และณรงค  ปานดํารง  (2545, บทคัดยอ)  อภิวรรณา  แกวเล็ก  (2542, บทคัดยอ)  ที่ศึกษา
พบวาภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดและภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูระดับ

ปานกลาง  ผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวอาจเนื่องมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหความสําคญั
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  เนนการบริหารแบบมีสวนรวม  การกระจายอํานาจตามมาตรา 39 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2545  
ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจที่จะบริหารจัดการในสถานศึกษา  ในงาน  4  งาน  คืองานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และบริหารวิชาการใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
เปนคณะกรรมการตางๆ จึงเห็นไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนผาน  (Transitional Stage)  ดังที่ มัสชินกี้  (Mushinsky,1997, p. 373; อางถึงใน 
รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 15)  ที่กลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอ
การเปล่ียนแปลงเจตคติ  และสมมุติฐานของสมาชิกในองคการ  สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค  และกลยุทธที่สําคัญขององคการภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของ
ผูนําที่มีตอผูตาม  แตอิทธิพลนั้นเปนการใหอํานาจแกผูตาม  ใหกลับกลายมาเปนผูนํา  และผูที่เปลี่ยนแปลง
หนวยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคการ  ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับ
การมองวาเปนกระบวนการที่เปนองครวมและเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ 
ในหนวยยอยขององคการ  เชนเดียวกับมอสเลย  และคนอื่น  (Mosley, et al., 1996, p. 412; อางถึงใน 
รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 15)  กลาววา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน  
(Paradigm  shift)  ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน  (Visionary)  และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสราง
พลังจูงใจ  (Empowering)  เปนผูมีคุณธรรม  (Moral agents)  และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา 
ซ่ึงภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสบัสน

อยางในปจจุบัน 
  ผลการวิจัยพบวาดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา  คือ              

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการกระตุนทางปญญา  มีคาเฉลี่ยเทากับดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล  ทั้งนี้เนื่องจาก  การสรางแรงบันดาลใจ  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหาร
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ตองคํานึงถึงในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบริหารงานแบบมีสวนรวม  การโนมนาวชักจูงให
คนอื่นเต็มใจและยินดีเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ดังเชน แบส  (Bass, 1999, p. 11)  กลาววา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  เปนลักษณะของผูนําที่ทําใหผูตามอยูเหนือกวาความสนใจในตนเอง   
ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  หรือ
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์  การบรรลุสัจจการแหงตน  ความเจริญรุงเรืองของสังคม  องคการ  และผูอ่ืน  นอกจากนั้น
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของผูตามใหสูงขึ้น 
อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้นดวย  ดังนั้น
ผูบริหารจึงตองมีความสามารถกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา  มีการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในแงมุมตางๆ อยางเต็มที่  สงเสริมใหผูรวมงานรูจัก
วิเคราะหปญหา  โดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน  สนับสนุนวิธีการทํางาน  หรือวิธีแกปญหาที่เกิดขึ้น
ดวยวิธีการใหมๆ มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของผูรวมงาน ตรวจสอบขอสันนิษฐานของ
ปญหาที่สําคัญวามีความเหมาะสม ใหอิสระแกผูรวมงานในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  สอดคลองกับ
แบส  และอโวลีโอ  (Bass & Avolio, 1994, p. 2)  ที่กลาวถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาสามารถ
เห็นไดจากผูนําที่มีลักษณะมีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตามใหมอง

งานของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ  (Mission)  และวิสัยทัศน 
(Vision)  ของทีมและขององคการ  มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น  มีศักยภาพมากขึ้น  ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา
ความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งที่จะทําใหกลุมไดประโยชน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน
ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตนและบอยครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวามันจะเปนไปได  ผูนํา
จะมีการทาทายความคาดหวังและมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
  5.2.2  ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยประสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงบประมาณ  มีระดับประสิทธิผลมากกวา
ดานอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  พบวาอยูในระดับสูง  และ
สอดคลองกับ จารุณี  มุขพรหม  (2545, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน 
มีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกดาน  ผลการวิจัยเปนเชนนี้
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อาจเนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545  มาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง  หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ
สืบเนื่องจากตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 42  ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และมีหนาที่ในการประสาน
และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา  สอดคลองกับนโยบายและ
ไดมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา  ประสิทธิผลดานการบริหารงานวิชาการ  มีระดับประสิทธิผล
นอยกวาดานอื่นๆ ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนอาจขาดความรู  ความเขาใจ  หรือ
การสงเสริมสนับสนุน  ดานการบริหารวิชาการใหกับบุคลากรในโรงเรียน  หรือผูเกี่ยวของในดานตางๆ 
ไดแก  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยางถูกตองครบถวนตามระเบียบการวัดผล   
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อรอรับการประเมนิคุณภาพ
จากภายนอก  การสงเสริมใหครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน
และทองถ่ิน  การสงเสริมใหครูมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูแตละกลุม
สาระการเรียนรู  รวมทั้งการชี้แจง แนะนําครูใหทําความเขาใจหลักสูตร  คูมือครูและหนังสือที่ใช
ในการเรียนการสอน  การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการเยี่ยมชั้นเรียนและใหคําแนะนํา
เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  และโรงเรียน  ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

 5.2.3  จากผลการศึกษาพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 2  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจยัที่กําหนดไว  สอดคลองกับงานวจิัย
ของประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538, บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยเสริม
ประสิทธิผลขององคการ  และสอดคลองกับงานวิจัยของอภิวรรณา  แกวเล็ก  (2542, บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาพบวาภาวะผูนําสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสวัสดิ์  
วงศประชา  (2543, หนา 206-224)  ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับผลสําเร็จ
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ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร  พบวา 
พฤติกรรมผูนําในภาพรวม  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับ
ภักดี  สมคะเณย  (2543, หนา 107 -117)  ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกบั
ผลสําเร็จในการดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  
พบวา  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษาสอดคลองกับ ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาพบวา  ภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา  และสอดคลองกับ
(Stewart, 1985, p. 92)  ไดกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยท่ีสําคัญและสงผลตอประสิทธิผล
ในการบริหารงานของสถานศึกษา  เนื่องจากสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ
การใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น  และภาวะผูนําของผูบริหาร
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  (Reid, et al., 1988, p. 24)  และ
ในปจจุบัน  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  มีการเปลี่ยนแปลงระบบ                            
การบริหารงานตางๆ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ    
สภาพที่เปล่ียนไป  เพื่อใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
  

5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

    1)  หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรไดมุงเนนการอบรมและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และ
คุณลักษณะดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  

      2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ควรพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนเพือ่การกําหนดวิสัยทัศนและการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  
และความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  
              3)  สถานศึกษาควรเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ
เพื่อการเรียนรู  และการจัดหาแหลงเรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเพียงพอและเอื้อตอ 
การเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น 

          4)  ผูบริหารสถานศึกษา  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ

อยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ  และศักยภาพ                    



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

 112

ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และจัดระบบการบริหารบุคลากรใหมีความเหมาะสม  ยืดหยุน 
สอดคลองกับภารกิจและขอจํากัดภายใตหลักการบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตรการทํางาน

ในสถานศึกษา  และผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนสูงสุด 
             5)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรใชหลักการมีสวนรวมในการทํางานตามระบบ

ประชาธิปไตย  และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมประชาธิปไตยใหมากขึ้น  เพื่อเพิ่มความเขาใจและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  รวมทั้งนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจ
ดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 5.6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

  2)  ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคและคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
   
 
 
 
 
 
 


