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ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
Leadership of the Basic Educational Administrators, Network Interdisciplinary Area
3, Secondary Educational Service Area Office 29 Affiliated.
นงค์รักษ์ มีศรี1
ไพโรจน์ พรหมมีเนตร2
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาและเปรี ยบเที ยบภาวะผู้น าของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 รวม จานวน 242 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) สุ่มตามตาแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (t – test แบบ Independent samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้น าของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน เครื อ ข่ า ยสหวิ ท ยาเขต 3 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวม มีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีภาวะผู้นาสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมา คือ ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็น รายคน ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตาม
ตาแหน่ง โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ
ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทีย บความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีข นาดต่างกัน เกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29

1
2
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Abstract
The Purpose of this research was to study and compare the leadership of the fundamental
educational administrators, network interdisciplinary area 3, secondary educational service area
office 29 affiliated which classified by position and size of the institutions. The samples used in this
study were 242 people who were personnel in basic education of network interdisciplinary area 3,
secondary educational service area office 29. Determine the sample size by using tables Krejcie &
Morgan. All of them were selected by random stratified sampling for location and size of the
institution. The instruments used in the study were a questionnaire. It had 5 levels of rating scale,
and the reliability of the questionnaire was 0.96 which used in data collection. The statistical data
analysis involved Arithmetic Mean, Standard Deviation, t-test for Dependent Samples, and F – test
for One-way analysis of variance.
The results showed:
1) The leadership of them was moderate. Considering in each aspect found that the side
with the highest leadership of the intellectual stimulation. The second is the relationships of
individual inspiration and ideological influence.
2) The comparison between the opinions of school administrators and teachers about the
leadership of them. Overall, the difference was statistically significant .05. Considering in each
aspect found that the influence of ideological and motivational spoiled significantly different
statistically .05 the other side was not different.
3) The comparison between the opinions of people in the academy with different sizes on
the leadership of them. Overall, the difference was statistically significant .05. Considering that in
each aspect found. The inspiring and stimulating intellectual difference was statistically
significant .05. The other was not different.
Keywords: Leadership, The Basic Educational Administrators, Network Interdisciplinary Area 3,
Secondary Educational Service Area Office 29
บทนา
ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกๆ องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
โลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ลงไปสู่ระดับสังคม องค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าใน
สภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ยั่งยืน มีสันติสุข และเอาชนะวิกฤติการณ์ด้านต่างๆที่กาลังเผชิญ (สราญรัตน์ จันทะมน, 2548 : 1) ประเทศไทย
ได้เกิดแนวคิดการปฏิรูป ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 รวมไปถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึ่งสาระสาคัญของการปฏิรูปมุ่งเน้นไปที่ความสาคัญในการพัฒนาคน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เน้นพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อันส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
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ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมคุณธรรม ความเป็นไทย ทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
สามารถทางานร่วมกับคนอื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2)
แนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลง คือมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยอาศัย
“การศึกษา” เป็นกลไกสาคัญในการสร้างรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในสังคม (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554 : ระบบออนไลน์)
สถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานที่สาคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไข (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้ องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด การปฏิรูปการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นอย่าง
จริงจังในสถานศึกษาในฐานะของหน่วยงานระดับปฏิบัติ (สราญรัตน์ จันทะมล, 2548 : 3) กล่าวว่า ผู้บริหารในฐานะ
ผู้นา ได้รับการกระจายอานาจให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ และต้องรับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบจากชุมชนอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการพัฒนาการคุณภาพ
การจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ระบบการศึกษาของชาติเปลีย่ นแปลงไปสู่ทิศทาง
ที่ดีขึ้นจึงขึ้น อยู่กับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสาคัญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสร้างภาวะผู้นา
(Leadership) ที่เข็มแข็งในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้ นาหรือใช้
ภาวะผู้นาได้เหมาะสมเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี จะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานภายใต้
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน เพราะผู้ นาจะมีความสามารถในการใช้อิทธิพลในการโน้มน้ าวจูงใจบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ ของงานเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ และดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สหวิทยาเขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส่งเสริม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกิดผลดีกับการจัด
การศึกษาในสังคมยุคใหม่ และส่งผลดีแก่ผู้เรียนทุกคน อย่างต่อเนื่อ ง ในการบริหารสถานศึกษาเครือข่ายสหวิทยาเขต
3 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสาเร็จในงาน ผู้บริหารจึงควรมีภาวะผู้นาที่
เข้มแข็งในทุกด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสหวิทยา
เขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพตามกรอบแนวคิดของ Bass (มงคลชัย จตุพรชัยมงคล , 2550 : 5)
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized influence or Charisma leadership) ด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual stimulation)ด้าน
การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized consideration)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสถานศึ กษาขั้นพื้น ฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 651 คน โดยจาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ บุ คลากรในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน เครือ ข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จานวน 242 คน โดยจาแนกตามตาแหน่ง เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 24 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษา จานวน 218 คน และจาแนกตามขนาดสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก
จานวน 20 คน สถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 89 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน 133 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับตาแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
นาแบบสอบถามไปเก็บด้วยตนเอง และทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 242 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามตาแหน่งโดยการทดสอบค่าที (t – test แบบ
Independent samples)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนาค่า
คะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ทาการทดสอบ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ภาวะผู้นาสูงสุด คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมา คือ ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ด้านการสร้าง
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แรงบันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตาม
ตาแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ
ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันเกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
3.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดกลาง และ
บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับ
ขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
พฤติกรรมสูงสุด คือด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา รองลงมา คือ ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ด้านการ
บริหารตลอดทั้งมีความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทางาน การดารงชีวติ เพื่อทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดทั้งการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย ทุ กคนในองค์ กรต้ องปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมและแนวคิ ดในการท างานเพื่ อสนองตอบเจตนารมย์ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน
การบริหารงานโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนเช่นกัน แต่สาหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นนับเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการดาเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพราะ
เป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ วางแผน กาหนดนโยบาย อานวยการและมอบหมายให้งาน กากับติดตามเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรี ยนเข้ าสู่ เกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนด และยุ ค นี้ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งสร้ า งภาวะผู้ น าที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อการบริ หารงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ผู้ บริหารที่ใช้ ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงจะส่ งผลให้บุคลากรมี ความมั่ นใจในการทางาน
ผู้บริหารจะต้องอาศัยความเป็นผู้นาที่เข้มแข็งจึงจะสามารถสร้างความมั่นใจ ความมั่นคงให้กับคนในองค์กรและก่อให้เกิด
การยอมรับในการเป็นผู้นาได้ อีกทั้งมีความเต็มใจเข้าร่วมการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กร ดังนั้นผู้บริ หารจึงต้องมี
พฤติกรรมในการจูงใจให้บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจ ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้ อ งการหรื อ ให้ ไ ด้ ผ ลมากกว่ า ที่ ค าดหวั งไว้ โดยให้ ค าแนะน าให้ ค าปรึ ก ษากระตุ้ น บุ ค ลากรให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ พัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัลรัตน์ ชูสุทธิ์(2555: บทคัดย่อ) และงานวิจัย
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ของอัญธิมา บัวด้วง (2555 : บทคัดย่อ)
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามตาแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้าน
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่วนด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคน ไม่แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าครูผู้สอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริห ารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
มีมุมมองการทางานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
โดยจะต้องเป็นผู้นาด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการสั่งการ ส่วนครูผู้สอนมีหน้าที่ปฏิบั ติการสอน ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง มีบทบาทเป็น ผู้ฝึกผู้จัดประสบการณ์ ผู้ชี้แนะและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทาให้มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นาแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่าแนวคิดเห็นของบุคคลไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Bass (สมพร
จาปานิล, 2550 : 5) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า การบริหารต้องคานึงถึงปัจเจกบุคคล มุ่งพัฒนาวินิจฉัย
และยกระดับภาวะผู้ตามและสอดคล้องกับคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน
องค์กรที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเป็นคนกล้าเปิดเผย มี ความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้าหมายและสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า เรียนรู้ตลอดชีวิต มองการณ์ไกล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรธนันทน์ ทองมา (2555 : บทคัดย่อ) และงานวิจัยของ ธีระพล อริยธนากุล (2555 :
บทคัดย่อ)
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายสหวิทยาเขต 3
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับบุคลากรในสถานศึกษา
ขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา พบว่าบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับบุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดกลาง และบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กกับบุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการมุ่งความสัมพันธ์
รายคน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน ใช้ภาวะผู้นา แตกต่างกันไปตามบริบทและ
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรทางการศึกษาให้บริหารจานวนมาก ย่อมมีโอกาส
ด้านการใช้ภาวะผู้นาด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา สูง
กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษาน้อยกว่า (สุรชิน วิเศษลา,
2550 : 74) กล่าวคือสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาเป้าหมาย กระตุ้น
คณะครูให้เกิดการคิดแก้ปัญหาเพื่อเป้าหมายของสถานศึกษา ยิ่งสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่จึงต้องคาดหวังในผลการ
ปฏิบัติการที่สูง ผู้บริหารจึงต้องให้ค วามสาคัญต่อความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะครู ส่งเสริมการปฏิบัติงานใน
ลั ก ษณะที ม งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโรงเรี ย นทุ ก คนก็ จ ะรู้ สึ ก ว่ า เป็ น ผู้ ท าให้ โ รงเรี ย นไปสู่ เ ป้ า หมายของความส าเร็ จ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554 : บทคัดย่อ)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้
1. จากผลการวิจัยผู้บริหารควรมีคุณลักษณะที่ดีในการบริหารและสมควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะ
ผู้บริหารคือบุคคลสาคัญในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งเป็นผู้สร้างขวัญกาลังใจที่ดีแก่บุคลากร
ให้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษา
2. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดวิสัยทัศน์ และ
สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ร่วมงานและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรเน้นย้า
ให้ผู้ร่วมงานเกิดจิตสานึกในการทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ควรพูดและแสดงให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
3. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ควรทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจที่จะค้นหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการทางานให้เกิดความสาเร็จ มีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายและมีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ทางานกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ควรให้ความสนใจที่จะปรับปรุงวิธีการทางานแบบ
เก่าๆ สนับสนุนผู้ร่วมงานให้คิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ด้วยวิธีการใหม่ๆ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ของผู้ร่วมงาน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพูดคุย วิเคราะห์ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหา
5. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ควรให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล รับฟัง
เรื่องราวและความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยความตั้งใจ และเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนาวิธีการทางานแก่ผู้ร่วมงานเป็น
รายบุคคล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนควรศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเชิงคุณภาพ โดยใช้
เครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูลในเชิงลึกได้ เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น
2. ผู้บริหารและครูผู้สอนควรศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้บริหารและครูผู้สอนควรศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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