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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 22 คน และครูผู้สอนจ านวน 296 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยมีความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าทดสอบที (t – test 
แบบ Independent sample) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA 
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1.ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษา ตากเขต 2โดยรวม พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการสร้างบารมี รองลงมาคือด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจด้านการค านึงถึงเอกัต
บุคคล และด้ านการกระตุ้น เชาว์ปัญญา 
ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2จ าแนก
ตามต าแหน่งของ พบว่าผู้บริหารและครุมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า
ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ  ภาวะผู้น าทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
ค าส าคัญ  :  ภาวะผู้น า 
 
Abstract 

This purpose of the research was to 
studyand compare theleadership of the 
educational institution administrators under Tak 
primary educational service area office 2.  

The sample was 22 the educational 
institution administrators and 296 teachers. The 
data was collected by questionnaires about 
theleadership of the educational institution 
administrators under Tak primary educational 
service area office 2 with 5 rating scales. The 
IOC was 0.50-1.00 and the reliability was 0.98. 
The data analysis was used percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test (One way 
ANOVA) and least significant difference by 
Scheff’s method. 
 The result of the research revealed that,  

1. Theleadership of the educational 
institution administrators under Tak primary 

educational servicearea office 2, the overall was 
at the high level. When considering each aspect 
found that all aspects were at the high level. The 
highest average was charisma, followed by 
inspiration, individualization, and wisdom 
motivation respectively. 

2. Theleadership of the educational 
institution administrators under Tak primary 
educational service area office 2, the overall was 
at the high level. When considering each aspect 
found that all aspects were at the high level. The 
highest average was inspiration, 
individualization, and wisdom motivation 
respectively 

3. The comparison of results was 
theleadership of the educational institution 
administrators under Tak primary educational 
service area office 2, classified by the position 
found that the administrators and teachers had 
the opinions about The leadership of the 
educational institution administrators under Tak 
primary educational service area office 2, the 
overall and each aspect were statistically 
significant difference at .05 in accordance with 
the hypothesis setting. 

4.The comparison of results was 
theleadership of the educational institution 
administrators under Tak primary educational 
service area office 2, classified by the size of 
educational institution found that the 
administrators and teachers who worked in the 
small, medium and large size schools had the 
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opinions about The leadership of the educational 
institution administrators under Tak primary 
educational service area office 2, the overall and 
each aspect were not different. 
 
Keywords : Leadership  
 
บทน า 

สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่ า ง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้านในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่าน
มาอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงของ
ความยั่งยืน เรายังขาดภาวะสมดุล ยังมีปัญหา
ส าคัญที่จะต้องดูแลแก้ไข บางเรื่องก็อยู่ในขั้น
วิกฤต อันมีเหตุทั้งที่เกิดจากสภาวะภายใน
สังคมของเราเอง และจากการคล้อยตาม
กระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก ทั้งนี้ประเด็น
ปัญหาใหญ่ๆที่ควรมีการทบทวนเพื่อให้เกิด
ความตระหนักรู้ ร่ วมกัน  ผลจากวิ กฤต
เศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น มี
ปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น ความ
ยากจน ยาเสพติดอาชญากรรม ครอบครัว
แตกแยก เป็นต้น ระเบียบใหม่ของโลกทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มาพร้อม
กับโลกาภิวัฒน์ ได้สร้างความรุนแรงในการ
แข่งขันขึ้น มีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง
ฐานความรู้ที่แข็งแรงในระดับประเทศ เพื่อ
ความสามารถในการปรับตัว รู้เท่าทันไม้ให้
ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรมอย่าง
รุนแรง น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น คุณภาพการศึกษาของประชากรไทย
โดยเฉลี่ยต่ าลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ า 

เมื่ อ เทียบกับอีกหลายประเทศในระดับ
เดียวกัน  การศึกษาขาดเอกภาพในด้ าน
นโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทาง
สังคม สังคมตกอยู่ในกระแสบริโภคนิยม เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม คน
ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการกลั่นกรอง
คัดสรรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าถูกละเลย 
สถาบันศาสนาซึ่งเคยเป็นพลังส าคัญ และเป็น
พลังส าคัญ และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมของ
กุลบุตร กุลธิดาของศาสนิกชน ได้รับการ
ยอมรับในฐานะที่พึ่งทางใจน้อยลงการด าเนิน
กิจกรรมทางศาสนายั งคง เน้นพิธีกรรม
ม า ก ก ว่ า ด้ า น ห ลั ก ธ ร ร ม  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545:1) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้การประเมิน
คุณภาพโรงเรียนประสบความส าเร็จ ผู้บริหาร
ที่ให้ความสนับสนุนบุคลากรในการท างาน 
ให้ก าลังใจ ติดตามถามข่าวคราว ท าให้บุคคล
กรรู้สึกอุ่นใจและเป็นก าลังใจในการท างาน 
อีกทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใน
การท างาน ผู้บริหารควรเข้าใจกระบวนการ
การกระจายงาน ให้บุคลากรท างานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นที่ปรึกษา สามารถให้ค าแนะน า
ได้ เพื่อให้บุคคลมีความมั่นใจในการท างาน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2550 : 61) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการ
โน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือ ร่วมใจ
ปฏิบัติงานแสดงว่าเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 
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โดยบทบาทและหน้าที่แล้ว ผู้บริหารจะต้อง
เป็นผู้น า ในขณะที่ผู้น าอาจจะไม่ใช่ผู้บริหาร 
ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็น
ผู้บริหารที่ใช้ภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพ คือ 
สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนท างานส าเร็จ
ด้วยตัวของเขาเอง โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและได้รับผลประโยชน์สูงสุดสิ่ง
หนึ่งที่จะชี้ถึงความแตกต่างของผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น ากับผู้บริหารที่ขาดภาวะผู้น าก็คือ 
ผู้บริหารที่ขาดภาวะผู้น าจะบริหารโดยอาศัย
อ านาจตามขอบเขตหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจที่มี
อยู่ แต่จะสร้างบารมีโน้มน้าวจิตใจให้ลูกน้อง
ปฏิบัติตาม ให้บรรลุเป้าหมายโดยความความ
เต็มใจและสุดความสามารถ (อนุกูล เยี่ยง
พฤกษาวัลย์, 2535 : 9) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็น
สิ่งที่บอกได้ว่ า การบริหารงานต่างๆ ของ
โรงเรียนมีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บริหาร
ที่มีความสามรถ จะต้องเป็นผู้ภาวะผู้น าที่สร้าง
ความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือร่วมใจของ
ผู้ร่วมงาน สร้างกลยุทธ์ในการท างาน ซึ่งอาจมี
ปัจจัยต่างๆ หลายด้านประกอบกัน แต่วิธีการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นปัจจัย
ส า คั ญ  ที่ มี ผ ลกระทบต่ อก ารรั บรู้ ขอ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และท าให้เกิดปัญหาเกิด
ปัญหาการบริหารจัดการ ดังที่ อนุกูล เยี่ยง
พฤกษาวัลย์  (2535:9) กล่าวว่า ผู้บริหารที่มี
ความสามารถใช้ภาวะผู้น าสู ง ย่อมจู งใจ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องในชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนเป็นผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ท านองเดียวกันกับ

ผู้บริหารที่ขาดภาวะ จะเกิดภาวะผู้น าแทรกซ้อน
ในองค์การผู้บริหารคนนั้น จะมีแต่ความยุ่งยาก
ในการบริหารงานล้มเหลวในที่สุด ดังนั้น ใน
ฐานะนักบริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งมี่จะต้องมี
ภาวะผู้น า เพื่อสร้างศรัทธาบารมี โน้มน้าวให้
ลูกน้องปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยเต็มใจ
และสุดความสามารถ 
 ส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นหน่วยงานที่คอย
ก ากับติดตาม ดูแลการจัดการศึกษาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดจ านวน 124 แห่ง มี
ผู้บริหารสถานศึกษา 131 คน ครูผู้สอนจ านวน 
1,755 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีผู้บริหาร
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งมากมาย
ผู้บริหารอาจมีความรู้ความสามรถที่แตกต่างกัน
ออกไป ขาดความรู้ในการบริหารงานในการ
เป็นผู้น าที่ดี  ขาดประสบการณ์ในการที่จะ
จัดการองค์กรอีกหลายๆด้าน ทั้งนี้จึงส่งผล
กระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งผู้บริหารและผู้ตาม จึงท าให้ผู้เกิดแรงบันดาล
ใจ อยากทราบว่ าภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างไร และมีความคิดเห็น
อย่างไรต่อการเป็นผู้น า 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
วิจัย ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 เพื่อให้ได้ข้อสารสนเทศและน าไป
ปรับปรุงพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ า ว ะ ผู้ น า
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตาม
ความคิด เห็นของบุคลากร  จ าแนกตาม
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปญัหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ต ามแนวคิ ด ขอ ง เ บิ ร์ น  (Burns,1990:19) 
จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสร้างบารมี 2) 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการ
กระตุ้นเชาว์ปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึง
เอกัตบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ประชากร 
ที่ ใ ช้ ในก า รวิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ แ ก่ 

ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 1,886 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 318 คน ได้มา
โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) และการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling)ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 22 คนครูผู้สอน

จ านวน 296 คนจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 64 คน
สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 197 คนและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 57 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ ต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) (Best and kahn) มี 5 
ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ0.98 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย ข อหนั ง สื อ จ า กบั ณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์น าแบบสอบถามการวิจัยเก็บข้อมูล
กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติ ง านในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2จ านวน 318 
ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 318 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2) วิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
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การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้งโดย
ภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย 
X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้ค่า t – test   
 4) วิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F–
test (Oneway ANOVA) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
เซฟเฟ่ (Scheff) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษาที่ ปฏิบั ติ ง าน  พบว่ า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 6.92 เป็น
ครูผู้สอนจ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.08 ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 
ขนาดกลาง จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.95 และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.92 
 2. ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม 

พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า  ทุกด้ านอยู่ ในระดับมาก ด้ านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  คือ  ด้ านการสร้ างบารมี 
รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้าน
การค านึงถึงเอกัตบุคคลและด้านการกระตุ้น
เชาว์ปัญญา ตามล าดับ  
 3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่งของ พบว่า ผู้บริหารและ
ครุมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดย
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารและครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1 .ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
รุ่งกานต์ รอดเรือง (2546 :บทคัดย่อ) เรื่อง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประถมศึกษาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาด
โรงเรียน และเขตการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ เพ็ญจันทร์  เอี่ ยวสานุรักษ์ 
(2546, บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดระยอง 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการ
บริหารงาน และขนาดของโรงเรียนพบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับนวลทิพย์ 
กาฬศิริ (2547:บทคัดย่อ) เรื่องแบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และข้าราชการครู พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู มีความคิดต่อภาวะผู้น า
แบบจัดการ และภาวะผู้น าแบบปฏิรูป อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับมณีกาญจน์ รัตน
ธรรม (2548:บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอ
เมือง สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาตราด 
พบว่ า  ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง สังกัดส านัก
เขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารมีความรู้
คว ามสามารถประพฤติตน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ แก่ส่ วนรวม  กระท าตน เป็น
แบบอย่างที่ดีในการอุทิศเวลา เสียสละ มีจิต
สาธารณะ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มอง
การณ์ไกลและมุ่งอนาคต มีความกระตือรือร้น 
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจโดยการ
ค านึงถึงผลที่ตามมาทางด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม ให้เกียรติผู้ปฏิบัติงาน มีการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบให้กับผู้ร่วมงาน 
รู้ จักชักจูงผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ทุ่ม เทการ
ท างาน กระตุ้นในครู เกิดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้ว มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1) ด้านการสร้างบารมี โดยรวม
และร า ยข้ อ  มี ภ า ว ะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับสุวิทย์ เมืองศิริ
( 2 5 4 8 :บทคั ดย่ อ )  เ รื่ อ ง ภ าวะผู้ น า ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะ
ผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ด้าน
การสร้างบารมี อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับฮูเวอร์ (Hoover,1987 : 3020-A)เรื่องแบบ
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแบบภาวะ
ผู้น าแลกเปลี่ยน เพื่อจะศึกษาว่าผู้น าทางการ
ศึ ก ษ า จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของภาวะผู้น า 2 แบบ ตาม
ทฤษฏีของแบส เช่นเดียวกับผู้น าทางทหาร
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และธุรกิจหรือไม่ กล่าวคือ ผู้น าแบบเปลี่ยน
สภาพ จะประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ
ความอาทรเสน่หา  การมุ่ งสัมพันธ์ เป็น
รายบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา ในขณะที่
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนจะประกอบด้วยปัจจัย 2 
ประการ คือ การให้รางวัลอย่างเหมาะสมและ
การบริหารงานแบบวางเฉย โดยท าการศึกษา
จากครูใหญ่ในโรงเรียนเอกชนในระดับ
มัธยมศึกษาในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่ามีลักษณะ
เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารกระท าตน
เป็นแบบอย่ างในการอุทิศ เวลา เสียสละ 
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มี
ความเชื่อมั่นในตัวเอง แน่วแน่ในอุดมคติ 
ความเชื่อ และค่านิยมของตน ให้ความส าคัญ
กับภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกันให้ก าลังใจ 
และความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงาน  แสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนในการ
แสดงข้อคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ผู้บริหารยังปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 
 2) การสร้างแรงบันดาลใจโดยรวม
และร า ยข้ อ  มี ภ า ว ะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับวิชัย จันทวงศ์
(2547:บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึ กษา  เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึ กษ า เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านความสามารถส่วนตัว ด้านการ
ดลใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้เนื่องมาจาก ในการปฏิบัติงานผู้บริหาร
จะมองการณ์ไกลอย่างมุ่งอนาคต มีความ
กระตือรือร้น แน่วแน่ในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความ
ตั้งใจและมีการพัฒนาผู้ร่วมงานของตนเองอยู่
เสมอ มีความเชื่อมั่นในความสามารถและ
ศักยภาพของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานสูง ให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นผู้ร่วมงานท างานใน
เกิดผลส าเร็จ และผู้บริหารมีความสามารถใน
การโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน มีแนวคิดใหม่ๆ
ในการปฏิบัติงาน 
 3 )  ด้ านกระตุ้ น เ ช า วน์ปัญญา
โดยรวมและรายข้อ มีภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับวิชัย จันทวงศ์
(2547:บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึ กษา  เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครู ในสถานศึ กษ า เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ า
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กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านความสามารถส่วนตัว ด้านการ
ดลใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับสุวิทย์ เมืองศิริ(2548:บทคัดย่อ) 
เรื่องภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สั ง กั ด สถ าบั นก า รอ าชี ว ศึ ก ษ า ในภ าค
ตะวันออก พบว่า ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาใน
ภาคตะวันออกด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับคิง (King,1990 
:2329-A) เรื่องภาวะผู้น าแบบปรับเปลี่ยน
แนวคิด และภาวะผู้น าแบบปรับเปลี่ยนแนว
ปฏิ บั ติ  ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาและระดับพบว่า ภาวะผู้น าแบบ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดสามารถท านายความพึง
พอใจและความส าเร็จได้สูงกว่าภาวะผู้น า
แบบปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เนืองจาก 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้การ
ท างาน และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
สนับสนุนในผู้ร่วมงานริเริ่มโครงการใหม่ๆท่ี
ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ให้แนวคิด 
และข้อเสนอที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ร่วมงาน มีการแสดงจุดอ่อนจุดแข็งของ
หน่วยงานให้ทราบโดยทั่ วถึ ง  ชักน าให้
ผู้ ร่ วมงานแสดงความคิด เห็นและเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายใน
การท างานหรือการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน มี
การสนับสนุนในผู้ร่วมงานมองปัญหาใน
หลายแง่มุม ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานระบุปัญหา
โดยการใช้เหตุผลและหลักฐานมากกว่าการ

ใช้จิตส านึกแสวงหามุมมองและวิธีการต่างๆ 
ในการแก้ปัญหา แสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆให้
ผู้ร่วมงานให้ทราบ 
 4) ด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคล
โดยรวมและรายข้อ มีภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อไม่สอดคล้องกับสุวิทย์ เมือง
ศิริ (2548, บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะ
ผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ด้าน
การค านึงถึงเอกัตบุคคล อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารมีการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ร่วมงาน
เคารพในสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ร่วมงาน มีการส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เคารพและปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ส่ ง เสริมความ เป็นตั ว เองให้กั บ
ผู้ร่วมงาน ยอมรับฟังเรื่องราวของผู้ร่วมงาน
เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ร่วมงาน 
 2 . เปรี ยบ เที ยบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 จ าแนกตาม ต าแหน่ง โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้ อ งกั บสุ วิ ท ย์  เ มื อ ง ศิ ริ  ( 2 5 4 8 : 
บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาใน
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ภาคตะวั นออก  พบว่ า  ภ า วะผู้ น า ขอ ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ระหว่างความ
คิดเห็นของรองผู้อ านวยการสถานศึกษากับ
หัวหน้า  แตกต่างกัน และภาวะผู้น าของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ระหว่างความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาต่างประเภท แตกต่างกัน ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ รุ่ ง ก า น ต์  ร อ ด เ รื อ ง 
(2546 ,บทคัดย่อ) เรื่องภาวะของผู้น าของ
ผู้บริหารโรง เรี ยนประถมศึกษา  สั งกั ด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ  ความคิดเห็นของข้าราชการครู
จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และ
เขตการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูต าแหน่งต่างกันไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ แบสวัลด์แมน อโว
ลิโอ และเบบท์ (Bass, Waldman, Avolio, 
Bebb, 1987 :19) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง
แ ล ะ ร ะ ดั บ สู ง  พบ ว่ า  ภ า ว ะ ผู้ น า แ บบ
ปรับ เปลี่ ยนแนวปฏิบั ติ  และภาวะผู้ น า
ปรับเปล่ียนแนวคิด ของผู้บริหารระดับกลางมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้น าทั้ง 2 
ลั ก ษณ ะ ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง  ทั้ ง นี้
เนื่องมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 77.03 ท าให้ผลออกมา
จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ ภาวะผู้น า

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความมุ่งมั่น
พฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นผู้น า มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน กล้าคิดกล้า
แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตาม บางครั้ง
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจให้กับครูในโรงเรียน การประพฤติ
ปฏิบัติตนของผู้บริหาร การอุทิศเวลา เสียสละ
มีจิตสาธารณะ และความศรัทธา ผู้บริหารไม่
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูได้โดยเฉพาะ
ด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคล ผู้บริหารต้องเอา
ใจใส่ผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาคและเป็น
กลาง เคารพในสิทธิของผู้อื่น ในข้อที่ว่า 
ผู้บริหารควรดูความสามารถของแต่ละบุคคล
แล้วจึงหมอบหมายงาน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งในข้อเสนอแนะคิด
เป็นร้อยละ 30 ของผู้ให้ข้อเสนอทั้งหมด 
 3 . เปรียบเทียบ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน โดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับเพ็ญจันทร์ เอี่ยว
สานุรักษ์ (2546 :บทคัดย่อ) เรื่องภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
จังหวัดระยอง จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน
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พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
สอดคล้องกับรุ่งกานต์  รอดเรือง (2546 : 
บทคัดย่อ) เรื่องภาวะของผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ความคิดเห็นของข้าราชการครู จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามคว ามคิ ด เห็ นของข้ า ร าชก ารครู ที่
ปฏิบัติงานในโรง เรียนขนาดต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารและ
คณะครู ผู้สอนในสถานศึกษา ทุกขนาด มีการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ ต้ น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการมีการประสานงาน
ภายในโรงเรียนกันตลอดเวลา มีการประชุม
วางแผนจัดรูปแบบแนวทางการศึกษาให้
เป็นไปในทางแนวเดียวกัน โดยมีภารกิจต่างๆ
ที่ต้องเชื่อมโยงกันในบรรยากาศองค์กรที่
เหมือนกันให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งผู้บริหาร

และครูผู้สอนมีการด าเนินงานที่เน้นการมี
ส่วนร่วม การได้รับการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ต า ม เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ควรใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงข้ึน 
 1.2 ควรพัฒนาการใช้ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาในทางปฏิบัติและ
ตระหนักในระเบียบข้อบังคับ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาเรื่องภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ 
 2.2 ควรท าศึกษาแบบเจาะลึกและ
เป็นกรณีในสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ                      
ในการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
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