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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาลักษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก และเพ่ือศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยประชากรที่ใช้คือ ครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2553 จํานวน 103 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนจํานวนทั้งสิ้น 
229 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความ
เหมาะสมมากที ่ส ุด  รองลงมา  คือ  ด้านการมีอ ิทธิพลอย่างมีอ ุดมการณ์ ด้านการกระตุ ้น        
ทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามลําดับ และความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ      
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร ตามลําดับ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.870                
ที่นัยสําคัญทางสถิติ .01 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the characteristics of 
transformational leadership and educational administration according to the form of 
School-Based Management (SBM) of school under the jurisdiction of Nakhon Nayok 
office of Education Service and to study the relationship between transformational 
leadership and educational administration according to the form of School-Based 
Management (SBM). The population were 229 teachers from 103 schools under the 
jurisdiction of the Nakhon Nayok office of Education Service in academic year 2010. 
Statistical data analysis consisted of mean, percentage, standard deviation and 
correlation coefficient.  
  The finding   was as follows: 
  1. The opinion of teachers on transformation leadership of administrators was 
appropriate at high level. The appropriate of each aspect, from high level to low level was 
as follows: self motivation, dominant societies, intellectual stimulation, and receptiveness 
of the individual. The opinion of teachers on educational administration according to the 
form of School-Based Management (SBM) was overall appropriate at high level. 
Considering each aspect, it was found that the general administration had the highest 
appropriation and followed by academic, budget, and management, respectively.  
 2. The relationship between transformational leadership and educational 
administration according to the form of School-Based Management (SBM) was positively 
related. The correlation coefficient coefficient was 0.870 with statistical significance at the 
.01 level. 
 
คําสําคญั 
  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเช่ืองโยงความรู้ ทักษะ
และค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว 
จึงจําเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
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และเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยสําคัญ ที่สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้ คือ คุณภาพของคน (ดําริ  บุญชู, 2545: 2-7)  
 ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย สังเกตเห็นว่าปัจจุบันทุกคนต่ืนตัวกันมาก ทั้งผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนและสังคม โดยมากจะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง
ทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู และลงไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพื่อไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมกับสากล 
แต่ในส่วนที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและนับว่าสําคัญ ซึ่งได้แก่ คุณภาพของผู้นํา (สมชาย  
เทพแสง, 2546: 11-16) ซึ่งสอดคล้องกับ สุพจน์  นาสมบัติ (2547: 2-3) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารยุคใหม่    
ยุคโลกาภิวัตน์ต้องปรับและพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงและทํางานให้
สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ  
 การมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุผลสําเร็จ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให้ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น 
แม้สถานการณ์ขององค์การมีข้อจํากัดต่างๆ เพียงใด (รัตติกรณ์  จงวิศาล, 2543: 14) ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลสําหรับผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้นําจะทํา
ให้ผู้ตามเช่ือถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่อง ไว้วางใจ ผู้นํา จะกระตุ้นผู้ตามทํางานได้มากกว่าปกติผู้นํา
สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นปัจเจกบุคคลและองค์การสู่ความสําเร็จ (บัณฑิต  แท่นพิทักษ์, 2545: 14)  
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ได้กลายเป็นประเด็น
ร่วม และเป็นยุทธศาสตร์ที่นํามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนต่างๆ ของโลกแทนการบริหารที่สั่ง
การมาจากต้นสังกัดหรือเรียกว่า การบริหารรูปแบบการควบคุมจากภายนอก (External Control 
Management) (เสาวนิตย์  ชัยมุสิก, 2544: ก) และปัญหาสําคัญของการบริหารการศึกษาในภาพรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การรวมอํานาจ ไว้ที่ส่วนกลาง ขาดเอกภาพ ในการบริหาร             
ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2543: 101) 
ซึ่งการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมายังประสบปัญหาหลายประการ ทั้งด้านความครอบคลุม ความเสมอ
ภาคในการเข้ารับการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษายังไม่เพียงพอสําหรับ
ปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งน้ีมีสาเหตุสําคัญเน่ืองมาจากการศึกษาไทย มี
การบริหารแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทําให้สถานศึกษาไม่มีอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งมี
สมุทร  ชํานาญ (2546: 47-52 ) ได้ศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย แต่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปัจจุบันยังไม่
ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดนําเสนอรูปแบบการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับบริบท 
ของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษาที่สําคัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นภารกิจของผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการบริหารโรงเรียนในบางส่วนมีความไม่พอใจของผู้เก่ียวข้องกับ
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ระบบการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ และการบริหารสถานศึกษาไม่มีการผลักดันให้เกิดนโยบายที่
ชัดเจนและต่อเน่ือง ซึ่งการศึกษาที่กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นศูนย์กลาง 
โรงเรียนจะมีอํานาจ อิสระ คล่องตัวในการตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา การกระจายอํานาจ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน และการแสดงภาระงานที่ตรวจสอบได้ของโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจ ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียน    
เป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก เพ่ือเป็นข้อมูล ในการส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2. การบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานและลักษณะของภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลง 
กับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 2. สังเคราะห์แนวคิดเพ่ือนํามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  
 3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบการโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
 4. ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่านเพ่ือทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Index of 
Objective Congruence: IOC)  
 5. ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) กับครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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(∝ Coefficient) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 และค่าสัมประสิทธ์
ความเช่ือมั่นรายด้านดังน้ี 
  6.1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
   6.1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
   6.1.3 การกระตุ้นทางปัญญา ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
   6.1.4 การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .84 
  6.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา 
   6.2.1 ด้านวิชาการ ความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 
   6.2.2 ด้านงบประมาณ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 
   6.2.4 ด้านการบริหารทั่วไป ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 
 7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษา          
ในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
พบว่า ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง (มีจํานวนนักเรียนต้ังแต่ 500-1,499 คน) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมาเป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์ในการสอนสูงกว่า 20 ปี สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม    
มีความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละด้าน ดังน้ี  
   ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา 
คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจ ค่านิยมอุดมคติของการบริหารงานการบริหารงานของ
ผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีแผนนโยบายในการพัฒนาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และ ผู้บริหารแสดงถึงความเช่ือมั่นในตนเองในการทํางาน ตามลําดับ  
   ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทํางานให้สําเร็จตามที่กําหนด 
มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร อุทิศตนเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ร่วมงานในการทํางานผู้บริหาร มีเป้าหมาย
ในการทํางานที่ชัดเจน ผู้บริหารมีการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และ 
ผู้บริหารมีการเสริมแรงให้บุคลากรกระตือรือร้นอยู่เสมอ ตามลําดับ  
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  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการ พบว่า ผู้บริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาของงาน ผู้บริหารกระตุ้นให้มีวิธีการใหม่ๆ  
มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารให้กําลังใจในการคิดแก้ปัญหา
การทํางาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอแนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาการทํางาน และ
ผู้บริหารสนับสนุนในการใช้ข้อมูล หลักฐานในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทํางาน และ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามลําดับ  
  ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง มีความเหมาะสมสูงสุด 
รองลงมา คือ ผู้บริหารให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในการร่วมทํางาน ผู้บริหารให้โอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามความต้องการ ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และผู้บริหาร
เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ช้ีแนะ การทํางานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ตามลําดับ  
 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปผลออกเป็นในแต่ละด้าน ดังน้ี  
  ด้านวิชาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ
ผู้บริหารได้ดําเนินการให้มีการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้บริหารจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกับการส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้บริหาร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน การกําหนดจุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
และหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ตามลําดับ  
  ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า 
ผู้บริหาร ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน ที่กําหนด มีความเหมาะสม
สูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร บริหารจัดการงบประมาณบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติการ โครงการ
และงานต่างๆ ผู้บริหารบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหาร          
มีการจัดระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร
บริหารจัดการวางแผนการเงินของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และผู้บริหารจัดให้มีการรายงานผลการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ตามลําดับ  
  ด้านการบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบว่า ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีความเหมาะสมสูงสุด 
รองลงมา ผู้บริหารจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าพเจ้ามีความสามารถในการพัฒนา การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร มีนโยบายเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน สถานศึกษาสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติหน้าที ่ การสอนเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา และ 
ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าพเจ้าปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามลําดับ  
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  ด้านการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ 
พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา ผู้บริหาร ดูแล บํารุงรักษาใช้
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ กําหนด ผู้บริหาร
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสามารถสนับสนุนงานด้านอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ผู้บริหารจัดให้มีการวางแผนการบริหารและแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และผู้บริหาร 
นําผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาไปใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ  
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  
   ด้านวิชาการ พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหารการศึกษาใน
รูปแบบ SBM ด้านวิชาการในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   ด้านงบประมาณ พบว่าภาวะผู ้นําการเปลี ่ยนแปลงในทุกด้านกับการบร ิหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านงบประมาณในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
   ด้านบริหารงานบุคคล พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   ด้านการบริหารทั ่วไป พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านกับการบริหาร
การศึกษาในรูปแบบ SBM ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับมากอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับอรุณ  รักธรรม (2532: 187) ที่กล่าวถึง
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ผู้นําคือผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่จะต้องพึงกระทําต่อคนในกลุ่ม
อํานวยการ การประสานงานอันเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลง 
การสรรหากลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ให้ดําเนินไปด้วยดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความเหมาะสมมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นกําลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาสอดคล้องกับการศึกษาของเดวิส (Davis, 1982: 124) 
ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นําเป็นความสามารถในการชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้อ่ืนดําเนินการไปตามเป้าหมาย
ขององค์การได้ และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพัฒน์  บุญรัตน์พันธ์ 
(อ้างถึงในธเนศ  ขําเกิด, 2544: 17) มีความเห็นเก่ียวกับ “ผู้นํา” คือบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีเด่น มี
ความสามารถพิเศษในกลุ่มชนบท หรือท้องถิ่นในขณะเดียวกันสมาชิกในกลุ่มมีความผูกพันและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน จะมีสถานการณ์หน่ึงเกิดขึ้นและจะทําเกิดผู้นําตามแบบผู้ตาม ซึ่งทําให้ผู้ที่มี
บุคลิกภาพดีเด่น มีความรู้ ความสามารถกลายเป็นผู้นําภายในกลุ่มน้ัน ลักษณะเช่นน้ีเป็นการมองผู้นํา
ในแง่ของสถานการณ์และบุคลิกภาพ 
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 ผลการสอบถามเก่ียวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา พบว่า                  
มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย          
จะเกรง (2551: 30) ที่สรุปความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาไว้ว่า 
เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละ
สถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่าและผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร วิชาการและการ
บริหารทั่วไป โดยให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งในการบริหารจัดการจะ
มีความสอดคล้องกับกรมสามัญศึกษา (2544: 9) ให้ความหมายว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาคือแนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ที่มุ่งให้การศึกษาเป็นองค์กรหลัก ในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Efficiency& Effectiveness School) ภายใต้กรอบของกฎหมาย   ที่กําหนด 
โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของ
สถานศึกษาและร่วมมือดําเนินการ ทั้งวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป            
โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็น
สําคัญภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ 
การบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.870 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นํา สามารถสร้างอิทธิพล
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรในสถานศึกษาโดยสามารถบริหารให้เกิดประสิทธิภาพของงาน
ที่สูงขึ้นกว่าที่คาดหวัง ทั้งน้ียังสามารถพัฒนาปัจจัยต่างๆ เพ่ือนําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น 
ซึ่งได้ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของการบริการการศึกษา โดยผู้บริหารมีอิทธิพลและอุดมการณ์ 
ในการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความสามารถในการทํางาน และคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
เพื่อการบริหารการศึกษาในรูปแบบ School Based Management ให้มีประสิทธิภาพจากการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้เกิด
สอดคล้องกับการศึกษาของวีระวัฒน์  อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย  หาญกล้า (2546: 17-19) ได้กล่าวว่า 
การปรับปรุงโรงเรียนต้องเกิดจากความคิดของผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะทําให้เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่
กับภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษานั้นผู้บริหาร 
และผลการวิจัยของธเนศ  ขําเกิด (2544: 151) ยังได้กล่าวไว้ว่าในประเด็นเดียวกันอีกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียนได้ประสบผลสําเร็จ จะต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ การเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเง่ือนไขความสําเร็จที่สําคัญประการหน่ึง ที่จะส่งเสริมให้การบริหารโดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สําเร็จหรือไม่คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาใน
รูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกครั้งน้ี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ควรให้ความสนใจเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาเน่ืองจากเป็น
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 2. ควรมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครูเป็นผู้ร่วมเสนอนโยบายในการปฏิบัติงาน 
และการวางแผนของโรงเรียน ไม่ใช่แต่ให้ผู้บริหารจัดการเพียงผู้เดียว 
 3. ผู้บริหารควรสร้างขวัญกําลังใจแก่ครู เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน 
นําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร 
 4. ครูควรตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ให้มีคุณภาพสูงขึ้นถึง
เกณฑ์มาตรฐาน 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาที่ใช้รูปแบบในการพัฒนาต่าง ๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในการจัดการภายในโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ควรมีการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกับคุณภาพของผู้เรียน  
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