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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และขนาด
ของสถานศึก ษา ประชากร ไดแก ผูบ ริห ารสถานศึก ษาและครูผูสอน สัง กัด อาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จํานวน 262 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชใน
การวิเ คราะห ข อมู ล ได แ ก ค า รอ ยละ ค า เฉลี่ ย คา เบี่ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค าที การวิ เ คราะห
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน
จัง หวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยู ในระดับ มาก 2) ผลการเปรีย บเทียบบทบาทภาวะผูนํ า
การเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ บทบาท, ภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง, ผูบ ริหารสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study and compare role transformational
leadership administrations in vocational colleges at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces.
Classified by status and school size. The population used in this research included 262
teachers in schools in vocational colleges at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces, The
instrument used to collect the data was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of
variance
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The results showed that: 1) The role transformational leadership administrations in
vocational colleges at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces was at a high level in both
overall and in all aspects; 2) The comparative results of the role transformational leadership
administrations in vocational colleges at Rayong, Chanthaburi and Trat provinces when
classified by status and school size was statistically significant at the .05 level.
Keywords Role, Transformational Leadership, Administrations
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลทั้งทางบวกและทางลบที่ผานมาไดเผชิญ
กับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรงและยังมีผลกระทบตอเนื่อง หากมองในระดับองคการทุกองคการทั้งใน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมีความจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหตนเอง เพื่อใหเห็นความสําคัญและ
ความเรงดวนในการที่จะตองปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อไปสูสิ่งที่ดีกวา การศึกษาจึงมีสวนสํ าคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาของประเทศเพื่อใหการศึกษาของไทยไดมีการพัฒนาใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนนโยบายที่สําคัญและนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการบริหารการศึกษา
ของประเทศไทย โดยกําหนดใหสถานศึกษาเปนแหลงตัดสินใจในการดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผูนําในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสถานศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนตองปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศ น เ ป น ผู นํ า การศึ ก ษา ตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ .ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ผูบ ริหารสถานศึกษาตองบริห ารจัด
การศึก ษาใหเ กิดประโยชนกับ ผูเ รียนมากที่สุด พัฒ นาคุณภาพการศึก ษาเพื่อใหทั น ตอการเปลี่ยนแปลง
และก า วสู ทิ ศทางการพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น ทั้ง หมดนี้ ขึ้ น อยูกั บ ภาวะผู นํา ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป น สํ า คั ญ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 7)
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะทําใหการจัดการศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย
บรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
ความสําคัญดานการบริหารจัดการยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดั บซึ่งปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ง มีแนวคิดทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและเปนที่ ยอมรับ มาก คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เ ปนทฤษฎี
ภาวะผูนํากระบวนทัศนใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนไปสูภาวะ
ผูนําที่มีวิสัยทัศน มีก ารกระจายอํานาจหรือการเสริม พลัง จูง ใจ เปนผูมีคุณธรรมและมีก ารกระตุนผู ตาม
ใหมีความเปนผูนําดวย ผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําใหประสิทธิผลของงานและองคการ
สูงขึ้น แมวาสภาพการณขององคการจะมีขอจํากัดตาง ๆ เพียงใด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดวาผูนําจะตอง
เปน ผูนําเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามใหเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานเกินเปาหมายที่กําหนด
ตองเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นของผูตามใหมีภาวะผูนําในระดับสูงซึ่งสอดคลอง
กับ ภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับผูบ ริห ารสถานศึก ษาในยุคปจจุบันที่ตองใชศัก ยภาพส วนตนที่จ ะกอใหเ กิด
การเปลี่ ย นแปลงและช ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา และมีความเปนสากลเหมาะสมกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลง (นิตย สัมมาพันธ. 2550 : 11)
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เปนบทบาทสําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการ
เรียนรูและการสอนในสถานศึก ษาโดยตรง ผูบ ริหารจึง จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองแสดงบทบาทหนาที่อยาง
สรางสรรคของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ส ามารถโน ม นาว จูง ใจ หรือ ชี้นํา ใหบุ คลากรในสถานศึ ก ษา และ
~ 196 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ผูเกี่ยวของเขาใจและตระหนักในจุดมุงหมายของการจัดการศึกษารวมพลังและประสานสัมพันธกัน เพื่อใหงาน
วิชาการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน อันเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (รัตติกรณ จงวิศาล. 2556 : 251)
สถานศึ ก ษาสัง กัด สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาถือ เปน องค ก รพื้ นฐานที่ สํา คั ญ ของ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึก ษา นอกจากจะมีภารกิจและนโยบายดานการขยายโอกาสในการเรียน
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาทีเ่ ปนความตองการของตลาดแรงงาน
แลวยังมีหนาที่ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีขีดความสามารถในการแขงขันทั้ง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ โดยใชก ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับหองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพ
ในอนาคตดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสราง
ทักษะชีวิต ความสามารถดานนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการพัฒนาทักษะการคิดบนพื้น ฐาน
สมรรถนะดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม และความคิดสรางสรรคบ นความประหยัด รวมทั้ง
การแกปญ หาดานพฤติกรรมและการใชเ วลาใหเกิดประโยชน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา.
ม.ป.ป. : ออนไลน) แนวทางนโยบายที่สําคัญ ของการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก ารมีนโยบายสําคัญ
ที่จะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการอาชีวศึกษาในโครงการตาง ๆ ดังนี้ 1) โครงการสานพลังประชารัฐ
ดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับอาชีวศึกษาโดยตรง 2) ทวิภาคี สอศ.ไดแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ดานการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคีกับสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่ง เปนประเทศ
ที่ป ระสบความสํ าเร็จ ด านอาชีว ศึก ษาทวิ ภาคีอ ยา งมาก 3) ทวิ ศึก ษาหรื อโครงการเรี ยนรว มหลัก สูต ร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและ
วัยทํา งาน และเพื่อ ขยายกลุ ม เปา หมายไปสูนัก เรียนระดั บ มัธยมศึก ษาตอนปลายในการเขา สูห ลั ก สูต ร
อาชีวศึกษา และ 4) ทวิวุฒิคือ การจับคูสถาบันอาชีวศึกษาไทยกับสถาบันอาชีวศึกษาตางประเทศ โดยจัดทํา
วุฒิการศึกษารวมกัน (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น. 2559 : ออนไลน)
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
และพัฒ นากํ าลัง คนในด านฝมือ ตา ง ๆ ออกมารั บ ใช สัง คม ทั้ง ในระดับ ประกาศนี ยบัต รวิ ชาชี พ (ปวช.)
ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น และแกนมัธยม ใหเ ปนผูที่มีความรู
ความสามารถในดานวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จะสามารถผลิตกําลังคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวไดนั้น ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ของผูบริหารในการเตรียมการเพื่อใหบุคลากรเกิดความพรอม และใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
อยางแท จริง เพื่ อให การบริหารงาน ในสถานศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้ น การบริหารและจัดการศึกษา
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีศักยภาพและใชภาวะผูนําอยางเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันและอนาคตโดยมุงผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
(ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 163)
จากความสําคัญ ดัง กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึก ษาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริห ารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใหสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
สถานศึกษาใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูบริห ารสถานศึก ษาและครูผูส อน สัง กัดอาชีวศึก ษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปการศึกษา 2560 จํานวน 262 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน แบงเปนดังนี้
2.2.1 สถานภาพ จําแนกเปน
1) ผูบริหารสถานศึกษา
2) ครูผสู อน
2.2.2 ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน
1) ขนาดเล็ก
2) ขนาดกลาง
3) ขนาดใหญ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2.2.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2.2.2 การสรางแรงบันดาลใจ
2.2.3 การกระตุนทางปญญา
2.2.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้ง นี้เ ปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s)

~ 198 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ
ขั้นตอนโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม
2.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
และปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
2.3 สรางแบบสอบถามตามที่ไดศึกษาแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบและแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2.4 นําแบบสอบถามที่ปรับ ปรุง แกไขแลวเสนอผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) มีคาอยูระหวาง 0.80 - 1.00
2.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเสนอประธานและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จากนั้นนําทดลองใช (Try-out) กับกลุมทดลองที่เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เทากับ 0.32-0.98
2.6 แบบสอบถามที่หาคาอํานาจจําแนกแลวมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77)
ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98
2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนด เพื่อนํา
ผลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัยตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือจากกลุมตัวอยาง
ในการตอบแบบสอบถาม
3.2 ผูวิจัยกําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณหาคาทางสถิติ โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา โดย
หาคารอยละ นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 77)
4.50 - 5.00 หมายถึง มีบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก
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2.50 - 3.49 หมายถึง มีบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับนอยที่สุด
4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบคาที (t-test)
4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดย
ใชวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe')
ผลการวิจัย
จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนครูผูสอน จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 83.20
และเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 16.80 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ
จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 60.70 ขนาดเล็ก จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 32.80 และขนาดกลาง
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.50
2. บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจัง หวัดระยอง
จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุ ดมการณ
ดานการกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา มีดังนี้
3.1 บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3.2 บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึก ษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิป รายผลการวิจั ยครั้ง นี้มีป ระเด็นสําคัญ เกี่ยวกับ บทบาทภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังตอไปนี้
1. บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางานของตนใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผล
มาจากการปฏิรู ป การศึก ษา สภาพสัง คม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มี ก ารแข ง ขันในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศโดยการพัฒนาตนเองอยูเสมอและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหเปน
ผูนําการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 7) ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษามีการบริหาร
จัดการศึกษาอันกอใหเกิดประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหทันตอยุค
การเปลี่ยนแปลงและกาวสูทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น (นิตย สัมมาพันธ. 2550 : 11) จึงทําใหบทบาทภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของสุ ภาณี เลิศศัก ดิ์วานิช (2557 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูในสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
ระนอง ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริห ารในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาระนองโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของแอนนา รัตนภักดี
(2554 : 77) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาอุบ ลราชธานี เขต 1 ผลการวิจั ยพบวา ภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนนั้นมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูบริหาร
สถานศึกษามีหนาที่บริหารสถานศึกษาเพื่อใหประสบความสําเร็จโดยกําหนดนโยบายตาง ๆ และมอบหมายให
ครูผูสอนปฏิบัติ สวนครูผูสอนมีหนาที่สอนหนังสือเด็กและนํานโยบายของผูบริหารมาปฏิบัติตาม จึงทําใหทั้ง
ครูผูสอนและผูมีบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําที่แตกตางกันไป (สัมมา รธนิธย. 2553 : 15)
อีกทั้งสถานศึกษาภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จัน ทบุรี และตราด
มีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโดยจัดหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาโดย
ใหความสําคัญ ของการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒ นาคุณภาพ เพื่อใหผูบ ริห ารสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยเน นใหผูบ ริห ารสถานศึกษาจัดการคุณภาพการศึกษาไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ และ
สงผลสัมฤทธิ์ถึงผูเรียน รวมถึงจัดหลักสูตรพัฒนาครูผูสอน เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู
การทําหนาที่ครู โดยเนนคุณธรรมนําความรู และมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู ซึ่งการที่ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตางกัน ยอมมีแนวคิดและมุมมองในการทํางานที่แตกตางกัน
จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาที่ตางกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 10) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติยา กลาหาญ (2559
: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเครือสาย
มิตรศึก ษา สํานัก บริหารงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคลองกับงานวิจัยของคฑาวุธ แข็งแรง (2558 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นระดับ
ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จําแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึก ษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
มีขนาดสถานศึก ษาทั้ง สถานศึก ษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่ง รูป แบบการบริห ารงานของ
สถานศึก ษาก็แตกตางกันไปตามบริบ ทของขนาดสถานศึก ษาแตละสถานศึกษา หนาที่และภาระงานของ
ผูบริหารแตละคน รวมไปถึงทรัพยากรทางการบริหาร เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ที่แตกตางกัน
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การดูแล เอาใจใส ผูใตบัง คับ บัญ ชา และการปฏิบัติง านตามหนาที่ของตนเอง และที่สําคัญคือการนําพา
สถานศึกษาสูความสําเร็จ ซึ่งอาจเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเห็นพฤติกรรมของผูบริหารไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงทําให
ผูบริหารของสถานศึกษาแตละขนาดมีโอกาสไดแสดงออกถึงพฤติกรรมทางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก
น อ ยแตกต า งกั น (สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา. 2553 : 10)
อีกทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรนอย ทําใหผูบริหารสถานศึกษาดูแลเอาใจใสไดทั่วถึง และ
สามารถสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้การใหกําลังใจ หรือจูงใจตอผูตาม
จะทําไดงายกวาสถานศึกษาขนาดใหญ เพราะมีจํานวนบุคลากรมาก ทําใหมีความหลากหลายในความคิด ตาง
คนตางปฏิบัติงานตามความคิดของตนเอง ยากตอการบริหารงาน และยากตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได
ทั่วถึง (จอมพงศ มงคลวนิช. 2555 : 31) จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาท
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่ตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนฤมล โยคานุกุล
(2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการ
บริห ารสวนจังหวัดนครราชสีม า ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริ หารสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร สามัญ (2558 : บทคัดยอ)
ได วิจั ย เรื่ อง ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริ ห ารสถานศึก ษา สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ควรสงเสริมสนับสนุน
ในการมอบของรางวัลประจําปแกครูผูสอนและผูรวมงานที่มีผลงานดีเพื่อสรางขวัญกําลังใจตอการทํางาน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ควรใหความอิสระแก
ครูผูสอนและผูรวมงาน ในการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการทํางาน
1.3 ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา และยอมรับในการตัดสินใจ
หรือยอมรับในความคิดเห็นของผูรวมงานเมื่อเห็นสมควร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริห ารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
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