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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต  2 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  1)  ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตา
พระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  และ  2)  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่  
วุฒิการศึกษา  และประเภทโรงเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  31  คน  
และขาราชการครู จํานวน  210  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี  3  ลักษณะ  คือ  แบบ
ตรวจรายการ  แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  และแบบปลายเปด  แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .97  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาความถี ่ คารอย ละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  การทดสอบที  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  หากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจะใชวิธีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ  ผลการศึกษา  พบวา 
 1.  ผูบรหิารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  มีภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลง  โดยภาพรวมและรายดาน  ปรากฏวาอยูในระดับมากทุกดาน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  เปนรายดาน  พบวา 
  2.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในอําเภอ
ตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  จําแนกตามตําแหนงหนาที่  พบวา  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาขาราชการครู 
  2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในอําเภอตา
พระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
  2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในอําเภอ
ตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง , สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2 , ประเภทโรงเรียน,  ผูบริหาร
สถานศึกษา,  ขาราชการครู 
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ABSTRACT 
 The  objectives  of  this  research  were : 1)  to study  the  transformational  leadership  of  school  
administrators  in  Taphraya  District  under  Sakaeo  Educational  Service  Area Office 2 : 2)  to compare  the  
transformational  leadership  classified  by  position,  educational level  and  school  type.  The  sample  used  
in  this  study  were  31  school  administrators  and  210  teachers.  The  research  instrument  was  a  set  of  
questionnaire,  including,  checklist,  rating  scale  and  open  ended  form  with  its  reliability  at  .97.  The  
statistics  used  to  analyze  the  data  were  frequency,  percentage,  mean  and  standard  deviation.  The  
hypotheses   were  tested by independent  sample  t-test  and  One - way  analysis  of  variance.  If  there  
were  some  significant  difference,  the  Scheffe/  method  was  used.  The  results  were  as  follows : 
 1.  The transformation leadership of the  school  administrators  in  Taphraya  District  under  
Sakaeo Educational Service Area Office   2 as a whole  and  in each aspect was at the high level . 
 2. The comparison of the  transformational  leadership  of  school  administrators  in  Taphraya  
District  under Sakaeo  Educational  Service  Area  Office 2  found that :  
  2.1 The opinions about   the transformational leadership of school administrators and  teachers in 
Taphraya District under  Sakaeo Educational Service  Area  Office 2  classified by positions were statistical 
significant difference  at .05 level.  The school administrators had  more transformational leadership  than the 
teachers. 
  2.2 The opinions about the transformational leadership of school administrators and teachers in 
Taphraya District under  Sakaeo Educational Service Area  Office 2 classified  by   educational level were not 
different. 
  2.3. The opinions  about  the transformational leadership of school administrators and teachers  
in Taphraya District under Sakaeo Educational Service Area Office   2 classified by  school type : primary 
school,   extension  opportunity  school and secondary school  were not different.  
 
Keyword (s):  Transformational  leadership,  Sakaeo  Educational  Service  Area Office 2 , school type,  school  
administrators,  Teachers 
 
บทนํา 
 สังคมโลกในศตวรรษใหมมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  อันเปนผลมาจากการที่ในแตละ
ประเทศมุงพัฒนาตนเองใหมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการแขงขันในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยางมาก  ดังนั้นรัฐบาล  หนวยงาน  และสถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจําเปนตองดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบัน  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเทาเทียม
กับประเทศที่พัฒนาแลว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  นโยบายรัฐของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550 - 2554)  และระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  จึงไดถูกตราขึ้นเปนขอกําหนดใน
การจัดการศึกษาสําหรับปวงชนชาวไทย  เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
การปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงความคิด  ความเชื่อ  และการปฏิบัติ  
ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม  ความรวมมือ  และภาวะผูนําในการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  (สุรัฐ  ศิลปอนันต.  
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2543  : 1)  การที่จะปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  บุคคลที่เกี่ยวของทั้งหลาย ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  
บุคลากรในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูเรียน  พอแม  ผูปกครอง  และหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตองรวมมือกันกําหนดคุณลักษณะที่คาดหวังของเยาวชนในทองถ่ิน  ผูบริหารตองเปนหลักในการดําเนินการ 
โดยมีชุมชนรวมกับแกนนําอื่น ๆ  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานประสบความสาํเร็จ   (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ.  2543 : 53)    
 ผูนําหรือผูบริหารยุคใหมจําเปนตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีการพัฒนาตนเองมีการปรับกระบวนทัศน
ใหม  โดยมุงเนนภาวะผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกล  สามารถถายทอดวิสัยทัศนไปสูผูรวมงาน  มีเปาหมายการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนเปนแบบอยางที่ดี  สรางความเชื่อมั่นศรัทธา  และความภาคภูมิใจตอผูรวมงาน  ปรับตัวใหทันกับการ
เปล่ียนแปลง  มีความสามารถ   กลาหาญ  และอาศัยความเสี่ยงในการตัดสินใจ  ใชหลักการกระจายอํานาจ  มี
ความสัมพันธกับบุคลากร  มีความสามารถในการใชแรงจูงใจ  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีความมุงมั่นในดานการบริหาร
ที่เนนผลงานเปนหลัก  โดยเนนดานคุณภาพของผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเห็นไดวา
ผูบริหารเปนบุคคลหลักที่จะตองรับผิดชอบตอประสิทธิผลของโรงเรียน  และความสําเร็จก็ขึ้นอยูกับคุณภาพของผูบริหาร   

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในอําเภออรัญประเทศจังหวัดสระแกว  มี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและใหบริการดานการศึกษา  จํานวน 150 โรงเรียน จํานวน 4  อําเภอ  ไดแก      
อรัญประเทศ  วัฒนานคร  โคกสูง  และตาพระยา ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  จากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา  2553  ของผูเรียนในสถานศึกษาเขตอําเภอตาพระยา  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  นักเรียนขาดทักษะในดานการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  สงผลถึงกระบวนการ
สรางทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมอนาคตของผูเรียนดวย  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกวเขต 2. 2553 : 5-7)  

ในการบริหารจัดการศึกษาในอําเภอตาพระยานั้นพบปญหาในหลายดาน  เนื่องดวยอําเภอตาพระยา ต้ังอยูแนว
เขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว   ซึ่งเปนจังหวัดที่แยกจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยในเรื่องของ
การศึกษานั้นยังใหความสําคัญไมมากนัก  ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูสวนใหญเปนคนตางจังหวัด  เมื่อถึงเวลา
ก็จะยายกลับภูมิลําเนา  ทําใหอัตราตําแหนงผูบริหารและครูมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ซึ่งสงผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาในองคกรซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด  และจากนโยบายของรัฐที่ปรับโครงสรางการปรับบทบาท
การบริหารโรงเรียนจากครูใหญ  อาจารยใหญ  ซึ่งทําหนาที่เหมือนกับเจาของโรงเรียนมาเปนผูอํานวยการสถานศึกษา  
ซึ่งบทบาทของผูบริหารไดเปล่ียนไป  ซึ่งผูบริหารบางคนยังยึดติดกับรูปแบบการบริหารเดิมๆ  และยังไมเขาใจบทบาท
ของผูบริหารแนวใหม  สงผลกระทบไปถึงคุณภาพการศึกษา  ปจจัยหลักของการจัดการศึกษาตอการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาโดยตองเริ่มจากผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือใหผูบริหารไดพัฒนาตนเองและปรับเปล่ียนกระบวนการบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับภาวการณเปล่ียนแปลง  และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ไดมีการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ  โดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษา 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ
ตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 วาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูใน
ระดับใด  ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเองและหนวยงานที่สูงขึ้นไป  นําผล
วิจัยไปใชวางแผนและกําหนดหลักสูตรในการอบรมและพฒันาผูบริหารโรงเรียนใหบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแกว เขต 2  ดานการเปนผูมีบารมี  ดานการเปนผูสรางแรงบันดาลใจ  ดานการเปนผูกระตุนการใชปญญาและ
ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามตําแหนงหนาที่  วุฒิการศึกษา  และประเภทโรงเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  แตกตางกัน 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูที่วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  แตกตาง
กัน 
 3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูที่ประเภทโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  แตกตาง
กัน 
  
ขอบเขตของการวิจัย   
   ประชากรที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากกลุมประชากร  คือ  ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในอําเภอ
ตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา  2553  จํานวน  31  โรงเรียน  ผูบรหิาร
สถานศึกษา  จํานวน  31  คน  และขาราชการครู จํานวน  442  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  31  
คน  และขาราชการครูจํานวน  210  คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน ไดแก  ตําแหนงหนาที่  วุฒิการศึกษา  และประเภทโรงเรียน 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ  แบสและอโวลิ
โอ  ซึ่งประกอบดวย 4  ลักษณะ  คือ  ดานการเปนผูมีบารมี  ดานการเปนผูสรางแรงบันดาลใจ  ดานการเปนผูสรางการ
กระตุนการใชปญญา  และดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล   
    
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก   ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  
เขต 2  ซึ่งใชประชากรเปนกลุมตัวอยางจํานวน  31  คนและขาราชการครูจํานวน  210  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่  วุฒิทางการ
ศึกษา  และประเภทโรงเรียน  โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ   
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา    ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ที่ประกอบดวยคําถาม  40 ขอ   



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคบรรยาย 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

61 

 ตอนที่  3  แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ   
 การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ  แบส  และอโวลิโอ 
 2.  นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญทําการหาคุณภาพของเครื่องมือซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถามในการศึกษาคนควาครั้งนี้  แบงเปนการหาความเที่ยงตรง  การทดสอบหา
คาอํานาจจําแนก  และหาความเชื่อมั่น ซึ่งคณะกรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว  เขต  2  เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและขาราชการครูในสถานศึกษา  อําเภอตาพระ
ยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  จากเครือขายครู  จากนั้นผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนจาก
เครือขายครู  จากแบบสอบถามที่สงไป  จํานวน  241 ฉบับ  ไดรับคืน  241  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
 3.  การจัดกระทําขอมูล   
 4.  ใหคะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กําหนดไว 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  คือ  ตําแหนงหนาที่  วุฒิการศึกษา  และประเภท
โรงเรียน  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  คํานวณเปนรอยละ 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย  (Mean)  และ 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 3.  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  จําแนกตามตําแหนงหนาที่  และวุฒิการศึกษา  
โดยการทดสอบคาที  (t-test) 
 4.  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  จําแนกตามประเภทโรงเรียนตางกัน  วิเคราะหโดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  
(One -Way Analysis  of  Variance)  ถาพบความแตกตางก็ทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
แบบเชฟเฟ  (Scheffe/ Method) 
 5.  ขอเสนอแนะที่เปนคําถามปลายเปด  ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  โดยจัดคําตอบเขา
ประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่  หาคารอยละ   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว  เขต  2 
  1.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวม และรายดาน  อยูในระดับมากทุกดาน   
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 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู 
  2.1  จําแนกตามตําแหนงหนาที่  โดยรวมและรายดาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสูงกวาขาราชการครู 
  2.2   จําแนกตามวฒุิการศึกษา  โดยรวมและรายดาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
  2.3  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแกว  เขต 2  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีความรูดานการบริหาร ตลอดทั้งมีความรูดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาทําใหผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางาน  การดํารงชีวิตเพ่ือใหทันกับโลกยุค
โลกาภิวัฒนและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ตลอดทั้งการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  ทุกคนในองคกรตอง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและแนวคิดในการทํางาน  เพ่ือตอบสนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  โรงเรียนตองปรับเปล่ียนการบริหารงานโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน  ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
บริหาร   ในปจจุบันผูบริหารตองสรางภาวะผูนําที่เขมแข็ง  เพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูบริหาร
ที่ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสงผลใหบุคลากรมีความมั่นใจในการทํางาน  งานทุกอยางจะสําเร็จดวยดีเพราะความ
พอใจในการทํางาน  เกิดความรวมมือทุกฝายกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และผูบริหารมีวิธีจูงใจใหบุคลากร
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  ดงัที่บุญชวย  ศิริเกษ (2540 : 227)    ไดกลาววา การจูงใจจะมผีลกระทบตอ
เปาหมายของผูใตบังคับบัญชาและวิถีทางสูความสําเร็จตามเปาหมาย  การใหรางวัลมีสวนสัมพันธเขากับการบรรลุ
เปาหมายและใหความสําคัญที่เปาหมาย      ซึ่งจะสงผลกระทบตอความพอใจ  พลังความพยายามและการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา   สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมควร  ไกรพวน  (2546 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  พบวา  แบบภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศุภกิจ  สานุสัตย  
(2547 : บทคัดยอ)  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว  เขต 2  เปล่ียนกระบวนทัศนไปสูความเปนผูมีวิสัยทัศน  ซึ่งเปนไปตามยุคการปฏิรูปการศึกษา  และ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ตลอดทั้งเปนไปตาม
การปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  ที่มุงเนนใหเห็นถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  จึงทําใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก   
 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  
  2.1  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  จําแนกตามตําแหนงหนาที่ ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
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สถานศึกษาและขาราชการครู  จําแนกตามตําแหนงหนาที่  โดยรวมและรายดาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษา  และขาราชการครูมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  มีมุมมองการทํางานที่แตกตางกัน  
กลาวคือ  ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจหลัก  คือ  นําพาองคกรไปสูความสําเร็จ  โดยจะตองเปนผูนําดานการวางแผน  ดานการ
ตัดสินใจ  ดานสั่งการ  สวนครูมีหนาที่ปฏิบัติการสอน  ปฏิบัติตามคําส่ัง  มีบทบาทเปนผูฝก  ผูจัดประสบการณ  ผูชี้แนะและ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู  ทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน  นอกจากนั้นผูบริหาร
และครูอาจมีแนวคิดหรือประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  ตลอดทั้งความคาดหวังบางสิ่งบางอยางของผูบริหารตอครู  
หรือความคาดหวงัของครูตอผูบริหารอาจไมสอดคลองกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความคิดเห็นของบุคคลไมเหมือนกัน  ซึ่งตรง
กับแนวคิดของแบส  (Bass.  1991;  อางถึงในรัตติกร  จงวิศาล. 2543 : 25)  ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา  การ
บริหารตองคํานึงถึงปจเจกบุคคล  มุงพัฒนา  วินิจฉัย  และยกระดับภาวะผูตาม  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมพร  จําปานิล  
(2549 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน  เขต  5  จําแนกตามตําแหนงหนาที่  
พบวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนงหนาที่ตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
   2.2  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัย  พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครู  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยรวมและรายดาน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันไดมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสของโลกาภิวัฒน  ทําใหเกิดกระแสนําไปสูการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งเชิงรุก  และ
เชิงรับ  จะเห็นไดจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา  ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ดังนั้นผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงตอง
ปรับเปล่ียนบทบาท  และวิธีการบริหารของตน  ตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น  ไมวาจะเปน
ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือวุฒิการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี  ลวนเปนผูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
และมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหเปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกล  มีเหตุผลในการบริหารงาน  ประกอบกับผูบริหารทุกคนตาง
ไดรับการศึกษาคนควาจากการประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ  กอใหเกิดทักษะ  ความ
ชํานาญการ  และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานไดเปนอยางดีย่ิง  จากปจจัยดังกลาวจึงทําใหไมพบความแตกตางของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  ที่มีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน  สอดคลองกับสกุลศักดิ์  ทิพยไชย  (2546 : 48)  ที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  พบวา  ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีกับผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี  มีภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.3  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต  2  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครู  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน  มีความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนาํการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  โรงเรียนที่จัด
การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการปฏิรปูการศึกษา  และมีโครงสรางการบริหารการศึกษา
เหมือนกัน  ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  คือ  
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ใหผูเรียนเปนคนดี  เปนคนเกง  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  สงผลใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
ชวยเหลือดานตาง ๆ เชน  อุปกรณการเรียน  ส่ือการเรียนการสอน  ตลอดทั้งมีการยายขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เขาในสังกัดเดียวกันได  ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายและระเบียบขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดทั้ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางาน  ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวและทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค  ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาที่มีวุฒิทางดานการบริหารการศึกษา  มีความเฉลียวฉลาดเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงาน  สรางคานิยมในการทํางานโดยใหผูรวมงานคํานึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  กระตุนใหผูรวมงานทํางานกัน
เปนทีม  แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จ  ตลอดทั้งนําความรู  ทักษะมาปรับใชกับสถานศึกษาของ
ตนเองใหมีการพัฒนาขึ้น  มีจิตสํานึกในการทุมเทตอการปฏิบัติภารกิจรวมกัน  สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง  ผูบริหาร
สถานศึกษาคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  จึงทําใหผูรวมงานมีกําลังใจ  พรอมที่จะทํางานและพัฒนาตนเองและนํา
ความรูมาพัฒนานักเรียนตอไป  สอดคลองกับ  วสันต  ชางนาค  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัย พบวา  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  ที่อยูในโรงเรียนตางประเภทกัน โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอตาพระยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2  พบวา  มีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก  ซึ่งมีขอคนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้  
ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการเปนผูมีบารมี  ผูบริหารสถานศึกษาควร
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี  มีความเฉลียวฉลาดโดยพัฒนาความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ  สรางความ
เชื่อมั่นศรัทธาและความภาคภูมิใจตอผูรวมงาน   
  1.2   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการเปนผูสรางแรงบันดาลใจ  ผูบริหาร
สถานศึกษาควรแสดงใหเห็นถึงความแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จ  โดยสามารถพดูโนมนาวจิตใจในการทํางาน  รวมท้ัง
กระตุนใหผูรวมงานตอบสนองตอความสําเร็จ 
  1.3  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการเปนผูสรางการกระตุนการใชปญญา  
ผูบริหารสถานศึกษาควรใหโอกาสผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการปองกันและการแกปญหาที่
เกิดขึ้น  รวมท้ังมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ  และคอยกระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและเหตุผล 
  1.4  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปน
รายบุคคล  ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  
คอยแนะนําใหคําปรึกษาอยางเสมอภาคกัน 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เพราะจะทําใหเห็นพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในเชิงประจักษ 
  2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในดานตาง ๆ  เชน  
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา  และไดรับรางวัลดีเดนดานตาง  ๆ  หรือผูบริหาร
โรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเดน  เปนตน  เพ่ือจะไดขอมูลตามสภาพจริงมากําหนดกรอบพัฒนาโรงเรียนใหทันสมัย 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคบรรยาย 
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  2.3  ควรทําการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยการศึกษาจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทานั้น  เพ่ือจะไดขอมูลตามสภาพจริง 
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