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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2  2) ศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 จ านวน 200 คน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนด
ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ น้อยที่สุดคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล              
2) การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และ ด้านการบริหารงบประมาณ  
รองลงมา ด้านการบริหารงานทั่วไป และ น้อยที่สุดในด้านการบริหารงานบุคคล  และ 3) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับค่อนข้างสูง 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 

108 

ABSTRACT 
 The purpose of the was to (1) study transformation leadership of primary school 
administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 
and 2 (2) study education management operations of the school administrators 
under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2  and                
(3) study the relationship between transformation leadership and education 
management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya 
provincial administrative organization 1 and 2. The sample group consisted of 200 
school administrators. The tool used in the data collection was a questionnaire. The 
statistical analysis was performed by mean, standard deviation and Pearson’s Coefficient 
Correlation at .05 level of statistical significance. 
 The findings indicated that : 1) transformation leadership of primary school 
administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 
and 2 in total at the high level, considering it was found that the side with the highest 
average was Idealized influence of charisma leadership, subordinate was Inspiration 
motivation, and least was Individualized consideration,  2) education management 
operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial 
administrative organization 1 and 2 in total at high level,  considering it was found that 
the side with the highest average was the academic administration and budget 
management, subordinate was the general management, and least was personnel 
management,  and 3) The transformation leadership related to education management 
operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial 
administrative organization 1 and 2.  
 
ค าส าคัญ 
            การศึกษาความสัมพันธ์  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
 เขต 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์รู้จัก 
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้ทักษะและ
ค่านิยมที่ดีงามเพ่ือการด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมี
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ใน
การปฏิรูปการศึกษาของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้คนในสังคมตื่นตัวกันมาก
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ขึ้น ทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนโดย ทั่วไป การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายประเด็นจะเห็นได้จากมีการปฏิรูป
โครงสร้างทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู และการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับสากล               
ดังจะเห็นได้จากนโยบายการกระจายอ านาจการศึกษาเพ่ือให้และยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองนโยบาย
การกระจายอ านาจทางการศึกษา (อรสา  อาลี , 2554) ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนล้วนเกิด
จากภูมิปัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น าขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในทุกระดับในองค์การ
ของประเทศต่าง ๆ จ านวนมากท่ีพบว่า ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถท าให้
ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัดหลายประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ด้วยเหตุนี้ผู้น าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่ง
ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง แนวคิด
ทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่หรือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการน าที่ผู้น าจะ
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความคาดหวังที่สูงขึ้น ส านึกในความส าคัญและคุณค่าของจุดมุ่งหมาย และวิธี
ที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และ
ยกระดับความคาดหวังขององค์กรให้สูงขึ้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shift) จากภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมไปสู่ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่มีการกระจายอ านาจ มีการเสริมสร้าง
พลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรมและมีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ส าหรับประเทศไทยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการ
เปลี่ยนแปลง และได้น าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ โรงเรียนของ
ไทย การกระจายอ านาจภายในโรงเรียนนั้น ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถต้องกระจายอ านาจ
การตัดสินใจให้กับครูในโรงเรียน เพ่ือที่ครูจะได้ไม่ต้องถูกครอบง าทางความคิด มีอิสระ สามารถคิด
ริเริ่มนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ ได้ ผู้เรียนก็จะมีอิสระทางความคิดรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการให้อิสระทางปัญญาแก่ครูและผู้เรียน แม้การกระจายอ านาจอย่างสมบูรณ์แบบยังไม่อาจท าได้ 
เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ แต่ขณะนี้ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งก็จัดให้มีระบบ “โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่” (Schools within School) โดยมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับครูทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การพิจารณาความดีความชอบของครู และจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง ในทุกระดับเพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนภายในโรงเรียนนี้  ตามมาตรา 45 แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จ
ของโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ด้าน  ได้แก่  1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหาร



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 

110 

งบประมาณ  3) การบริหารงานบุคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป  ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542               
(ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การศึกษา แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในโรงเรียนบางแห่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 
2 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 และ เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 206 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1,  2556)  และ เขต 2 จ านวน 189 คน (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2,  2556)  รวมเป็น 395 คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ , 2555) ได้กลุ่มตัวอย่าง 198.74 คน เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อน และสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก 198.74 
เป็น 200 ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) โดยแบ่งผู้บริหารโรงเรียน
ประถมออกเป็น 16 กลุ่มตามอ าเภอ แล้วแบ่งจ านวนของกลุ่มตัวอย่างออกตามจ านวนกลุ่มของ
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ประชากรโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling)  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ไก้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 และ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ได้ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Index of Item objective congruence : IOC) = 1.0 ทุกข้อค าถาม  
และหาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's coefficient Alpha) (Cronbach, 1970) ได้ค่าแอลฟาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เท่ากับ .90 ได้ค่าแอลฟาของ
แบบสอบถามการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เท่ากับ .98  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกเสนอส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จ านวน 200 ชุด น ามาให้คะแนน และวิเคราะห์
ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน   
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ น้อยที่สุดในข้อ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 2. การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก             
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการ
บริหารงบประมาณ รองลงมา ด้านการบริหารงานทั่วไป และน้อยที่สุดในด้านการบริหารงานบุคคล  
 3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานในระดับค่อนข้างสูง (r2 =.769) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าของผู้บริหารซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลที่
ท าหน้าที่เป็นผู้น า หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาขององค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์การในอันที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดอบรม 
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าตามความเหมาะสม จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมมีโอกาสใน
การเรียนรู้ และพัฒนาภาวะผู้น าของตนอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน 
(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดล าปาง 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดล าปาง โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  มีการด าเนินงานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและจัด
การศึกษาของรัฐ มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง ซึ่งต้องด าเนินงานทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป  ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ผ่านการอบรมด้านการบริหารมาแล้ว และมี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาแล้วทั้งสิ้นจึงท าให้มีทักษะในการด าเนินงานที่ดี  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไกรพจน์ บุญประเสริฐ (2549) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม
การด าเนินงานในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2 ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการด าเนินงานใน
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัย ไพศาล สระทองแดง 
(2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัย
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พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีมี
ระดับการปฏิบัติการ การบริหารงานในโรงเรียนในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก    
 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการจัดการศึกษา
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจาก ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ง
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญ ได้แก่ การจัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย การส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารแสดงบทบาทท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึก
ไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของตนเองเพ่ีอน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจขอบข่าย และการจัดการศึกษา                   
ตามโครงสร้างสายงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และเป็นบทบาทที่ผู้บริหารต้องน าไปใช้หรือน าไปปฏิบัติใน
ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  ด้านการ
บริหารบุคลากร และ ด้านการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพงษ์  เตชรัตนวรกุล (2551)  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ที่ระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
อรสา อาลี  (2554) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการบริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรค านึงถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ในเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานทุกคน  การให้ความเป็นกันเอง
กับผู้ร่วมงานทุกคน  การมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน  การเคารพสิทธิ
ของผู้ร่วมงานคนทุก และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานได้ทุกคน 
 2. ผู้บริหารควรค านึงถึงการด าเนินงานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่อง 
การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร    
การวางแผนอัตราก าลังของครูในโรงเรียน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของครูผู้ช่ วย  
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับย้ายบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ 
และการด าเนินการพัฒนาบุคลากร      
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีผลต่อการประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก 
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 2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์ด้านการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   
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