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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ และวิทยฐานะ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 10 จํา นวน 590 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ชในการศึก ษา เป น
แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ และดานการสรางแรงบัลดาลใจตามลําดับ
2. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูที่มีประสบการณ ต่ํากวา 15 ป และ 15 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนในดานการมีอทิ ธิพล
อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกัน
3. ผลเปรี ยบเที ยบภาวะผูนํ าของผูบ ริห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูที่มีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกั น
เมื่อพิจ ารณารายดาน พบว า ดานการกระตุนทางปญญาแตกต างกันอยางมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 ดา นการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: . ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2 ผูชวยศาสตราจารย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา
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Abstract
The research purpose was to study the leadership of basic school administrators under the
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, classified by the experience and
academic standing. The sample was the 590 basic school teachers under the jurisdiction of the
Secondary Educational Service Area Office 10.The research instrument was the 5-levels estimate
rating scale questionnaire. The data analysis statistics were the frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, and one-way Analysis of Variances.
The research findings were:
1. The leadership of basic school administrators under the jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office 10, the overall was at the highest level. When sorting the mean in
descending order found the cognitive stimulation aspect, the ideological influence aspect and the
inspiration aspect, respectively.
2. The comparative results of the leadership of basic school administrators under the
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, classified by the experience found
the teachers with experience lower than 15 years and higher than 15 years had the opinion about
the leadership of basic school administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational
Service Area Office 10, the overall was different with statistical significance level .05; the cognitive
stimulation aspect was different with statistical significance level .05; but the ideological influence
aspect, the inspiration aspect, and the individuality consideration aspect did not different.
3 . The comparative results of the leadership of basic school administrators under the
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10; classified by the academic standing
found the opinion of K1-Teachers, K2-Teachers, and K3-Teachers about the leadership of basic school
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 1 0 did not
different. When each aspect consideration found the cognitive stimulation aspect was different with
statistical significance level .05; but the ideological influence aspect, the inspiration aspect, and the
individuality consideration aspect did not different.
Keywords: leadership of basic school
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
สภาวการณของโลกในปจ จุบัน สงผลใหน านาประเทศไดเริ่ม เขา สูกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจาก
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับความรูและนวัตกรรมใหมๆ โดยการเปลีย่ นแปลงดังกลาวไดสง ผล
กระทบตอระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองระบบการศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชนอยางยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได
ดังนั้นหนวยงานตาง ๆไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตางก็หันมาเตรียมความพรอมขององคการของตนให มี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบองคการ ซึ่งการดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจําเปนที่จะตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบและ มีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชนในระยะยาว
กับการดําเนินงานขององคก ารตอ ไปในอนาคต มนู ญธรรม พรมรักษา, (2554 : 1) การเปลี่ยนแปลง (Change)เป น
เหตุการณหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นแลวทําใหระบบที่ไดรับผลกระทบจะปรับตัวแตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลง ไมใช
เรื่องใหมแตเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอัตราที่ชา เรียบงาย และไม
กอใหเกิดผลกระทบที่ซับซอนและรุนแรงตอการดํารงชีวิต ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และ
กอใหเกิดผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องซับซอน สรางความสับสน หลายครั้งทําใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกินกวาจะควบคุม
ไดซึ่งกอใหเกิดปญหาทั้งในเชิงโครงสรางและจิตใจทั้งตอการดํารงชีวิตและการทํางาน มัลลิกา ตนสอน,(2546 : 161; อาง
ถึงใน มนูญธรรม พรมรักษา, 2554 : 1) ปกติองคการทุกองคการจะตองมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูรอดและ
ความเจริญก าวหนา ในขณะที่สิ่ งแวดล อมภายในและภายนอกเปลี่ ยนแปลง โดยองคก ารจะต องตอบสนองตอ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นใหเหมาะสม อยางไรก็ดี แมวาองคการพยายามปรับตัวทั้งทางดานทรัพยากรและการดําเนินงานเพือ่ รองรับ
แรงผลักดันของสภาพแวดลอม แตการดําเนินงานตอบสนอง (Reactive) เพียงดานเดียวก็ไมสามารถรับประกันความสําเร็จ
ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากความซับซอน และผันผวนของสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหองคการตองพยายามปรับตัวในเชิงรุก
(Proactive) โดยไมตองรอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมขึ้น แลวคอยวิเคราะหสถานการณกําหนดแผนและ
ปรับตัวตามไป การเปลี่ยนแปลงองคการ (Organizational Change) เปนกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ใน
องคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในองคการหรือพยายามปรับองคการใหกาวหนา โดยอาศัยการวิเคราะห
ปญหา การวางแผน และดําเนิ นการจั ดสรางวั ฒนธรรมองคการอยางมีประสิ ทธิภาพ โดยที่ก ระบวนการเปลี่ ยนแปลง
องคการจะใชเทคนิคทางดานพฤติกรรมศาสตรสังคมวิทยา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ภายในองคการในทิศทางที่ตองการ การเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องเฉพาะตอองคการขนาดใหญที่มีอายุยาวนานและประสบ
ความสํา เร็จ องคก ารที่ เกิด ขึ้น ใหม ก็ตอ งการเปลี่ย นแปลงเชน เดีย วกัน โดยการปรับตั วในดา นตา ง ๆ ทั้ งโครงสรา ง
กระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยี หรือบุคลากร เพื่อใหองคการเจริญเติบโตและพบกับสิ่งที่ทาทายใหมๆ โดยแสวงหา
โอกาสในการอยูรอดและการเติบโตอยางมั่นคงในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวครอบคลุมทั้งภาค เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองเทคโนลียี ภาคการศึกษา
และภาคสวนตางๆ อีกมากมาย เชนนี้แลวถามองในมุมของภาคการศึกษาแลวตองเตรียมพรอมกับการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
อยางมาก โดยเฉพาะสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีทรัพยากรที่สําคัญมาก คือ ตัวนักเรียนที่จะเติบโตเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาประเทศให เจริ ญกา วหน าจากบทบัญญั ติของพระราชบัญ ญัติก ารศึ กษาแหง ชาติ พุท ธศัก ราช 2542 ที่ไ ด
กําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปสูทองถิ่น โดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่
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เกี่ยวของกับความตองการของทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ ตอผลสําเร็จของการปฏิรปู
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนไดทั้งหัวหนางานและผูนําขององคกร ในขณะเดียวกัน สามารถชวยใหพนั ธกิจของ
การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดดังนั้นคุณลักษณะภาวะผูนําจึงมีความสําคัญยิ่งตอการเปนผูบริหารสถานศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตนทั้งนี้เพื่อผูบริหารจะไดนําภาวะผูนําไปใชเพื่อชักนําใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา หันมาใหความรวมมือ
รวมแรง รวมใจในการปฏิบัติ งานดว ยความเต็มใจตอภารกิจการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผล จนกอให เกิดผลดี ทั้งต อ
สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ วิสิทธิ์ โรจนพจนรัตน, (2542 : 17-18; อางถึงใน อุทัยวรรณ ฝอยหิรญั , 2551 :
4-5)
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารใหทันสมัย มีการปฏิบตั งิ าน
ในลักษณะของการปฏิบัติ ที่อ าศัยความรูความสามารถ ทั กษะ และประสบการณของแตละคนที่จ ะตองทํางานใหเกิ ด
ความสํ าเร็จ ตามเปาหมาย เปนการประยุกตเ อาความรูห ลักการและทฤษฎีไ ปปรับ ใชในการทํ างาน เพื่อ ใหเกิ ดความ
เหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูนํากับผูตาม เสริมสรางแรงบันดาลใจ
แกผูรวมงาน จนกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และคานิยมทีด่ ตี อ ผูร ว มงานดวยกัน
ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน จากลักษณะที่แตเดิมทํางานในเชิงรับ ใหกลายมาเปนเชิงรุกใหมากขึ้น ตองมี
ทักษะ ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่ดีในเชิงการบริหาร ผูบริหารตองอาศัยภาวะผูนํามาชวยเสริมสรางใหเกิดแรง
บันดาลใจ เพื่อกระตุนใหผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา เกิดความรวมมือในการทํางาน เพื่อที่จะนําไปสูความมีเอกภาพ
ภายในองคกร และการมีสวนรวมอยางเต็มใจในการผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย จันทรานี สงวนนาม (2546 : 13;
อางถึงใน อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ, 2551 : 4-5) จะเห็นไดวาผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในบริบทตางๆ ของ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการเปนผูนําที่ดีและมีความสามารถ จะทําใหสถานศึกษามีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดังนั้นภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงโดยการจูงใจใหบคุ คลหรือกลุม
ปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการของตนดวยความเต็มใจ ยินดีที่จะใหความรวมมือ เพื่อจะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุมตามที่กําหนดไว ภาวะผูนําเปนความสามารถในการชักจูงผูอื่นใหคนหาหนทางทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค
ที่กําหนด และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวกระตุนใหดําเนินไปสูเปาหมาย หรืออาจ
สรุปไดวาภาวะผูนําคือรูปแบบอิทธิพลระหวางบุคคล (interpersonal influence) เปนความสามารถในการนําของผูนํา
หรือกลุม ในอัน ที่จะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรม หรื อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ ใหบรรลุ วัตถุประสงคสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีโรงเรียนในสังกัดที่อยูในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ จํานวน56 โรงเรียน ซึ่งมี
ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพั ฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จ ะศึกษา ภาวะผูนําตามความคิด เห็นของผูบริ หารสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วาอยูในระดับใด มีความแตกตางกันหรือไม เมื่อจําแนกตามตําแหนงและ
วิทยฐานะ ผลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง และหนวยงานทีส่ งู ขึน้ ไปนําผล
การศึกษาไปใชวางแผนและกําหนดหลักสูตรในการอบรมพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ภาคบรรยาย
185

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา
เขต 10
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บภาวะผู นํา ของผูบ ริห ารสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณและวิทยฐานะ (คศ.1 - คศ.3)
3. เพื่อศึกษาแนวทางการส งเสริม ภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึ กษาภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึก ษา 2562 โดยใชกรอบแนวคิด ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ (Bass &
Avolio,1994:2 ; Bass.1999 :9-10; อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 :2-11) ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก
1. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงใหเห็นในการ
จัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานหรือผูตามใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา มี
การพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุมตาง ๆ มีการวิเคราะห
ปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน กระตุนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานหรือผูตามมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบันดาลใจ ทํางานเพือ่ งาน
ดวยความเพลิดเพลิน ดวยใจรัก ดวยความรูสึกที่เห็นคุณคาของงาน หรือเห็นวางานนั้นมีความทาทาย ไมเห็นแกประโยชน
สวนตน แตอุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มีความตัง้ ใจแนว
แนในการทํางาน มีการใหกําลังใจและมีการกระตุนผูรวมงานหรือผูตามใหตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญในการทํางาน
3. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงใหเห็นใน
การจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผู รวมงานหรือผูตามมีการยอมรับ เชื่อ มั่น ศรัท ธา ภาคภูมิใจและ
ไววางใจในความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูอื่น มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม ความเชือ่ และ
การมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideration) หมายถึงระดับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ
แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดยคํานึ งถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี การเอาใจเขามาใสในเรา มีการ
ติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคลสนใจและเอาใจใสผูรวมงานหรือผูตามเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหความ
ตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เลี้ยงสอนและใหคําแนะนํา และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพฒั นาตนเอง
มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงานหรือผูตาม
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2558ที่มีประสบการณและวิทยฐานะ (คศ.1 – คศ.3) จํานวน 1,395 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่มีประสบการณและวิทยะฐานนะ (คศ.1 – คศ. 3) ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 10 ประจํ าปการศึกษา 2562 จากการกําหนดขนาด
ประชากรโดยใชตาราง Krejcie & Morgan Table ไดขนาดกลุมตัวอยาง 300 คน และเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยาง
งาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในกาศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน าํ ของผูบ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีจํานวน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 ดาน คือ ดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influence) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ดานการ
กระตุน ทางป ญญา (Intellectual Stimulation) และดา นการคํา นึง ถึง ความเป นป จเจกบุคคล (Individuallized
Consideration) ใหผูตอบซึ่งเปนผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
10 ปการศึ กษา 2562 เลือกพิจารณาวา มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ มากนอ ยเพียงใด ลักษณะเปน แบบมาตราสว น
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 72)
1 หมายถึง มีภาวะผูนํานอยที่สุด
2 หมายถึง มีภาวะผูนํานอย
3 หมายถึง มีภาวะผูนําปานกลาง
4 หมายถึง มีภาวะผูนํามาก
5 หมายถึง มีภาวะผูนํามากที่สุด
สวนที่ 3ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
2. นําแบบสอบถามที่แปลและเรียบเรียงแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคา IOC และเสนออาจารย ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง รายชื่อผูเชี่ยวชาญดังนี้
4. ทําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดเทากับ 1
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 30 คนผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
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6. นําแบบสอบถามทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient)
ไดคาสัมประสิทธิแอลฟา(α– Coefficient) เทากับ0.92 ซึ่งมีความเชื่อมั่นระดับสูง
7. นําแบบสอบถามที่ผานการหาความเชื่อมั่น นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุม ตัวอยาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาขอความรวมมื อจากครูสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 10 เพื่อขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
3. ไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 590 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถานภาพของผูต อบแบบสอบถามวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละแลวนําเสนอในรู ป
ตารางประกอบการบรรยาย
2. ขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย(Mean) และคาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน(Standard deviation) เปนรายดาน นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย ตามเกณฑการแปลความหมาย
คาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 72) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 มีระดับภาวะผูนํานอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีระดับภาวะผูนํานอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีระดับภาวะผูนําปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีระดับภาวะผูนํามาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีระดับภาวะผูนําดีมากที่สุด
3. วิเคราะหภาวะผูนํา 4 ดาน คือ
ดานที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influence : II)
ดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)
ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS)
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ดานที่ 4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideratio : IC) สรุปผลรวม และ
หาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากจํานวนทั้งหมด และในแตละดานตามลําดับ แลวนําเสนอผลการ
วิเคราะหเปนตาราง ประกอบการบรรยาย
4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณและใชการทดสอบคา (t-test)
5. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ (คศ.1 – คศ.3) ใชการทดสอบคา (F-test)
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนีใ้ ชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSfor Windows ในการคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย(
x )คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวF-test(One
way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีของ เชฟเฟ ( Scheffe )
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม
n = 590
ระดับภาวะ
ลําดับที่
S.D.
ผูนํา
x
1 ดานการกระตุนทางปญญา
4.51
.54
มากที่สุด
1
2 ดานการสรางแรงบัลดาลใจ
4.46
.56
มาก
3
3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
4.48
.52
มาก
2
4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
4.42
.64
มาก
4
รวม
4.57
.54
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 10
โดยรวม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.57, S.D. = 54) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการกระตุน
ภาวะผูนํา

ทางปญญา( x = 4.51, S.D.= 54)ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ( x = 4.48, S.D. = .52) ดานการสรางแรงบัลดาลใจ (

x = 4.46, S.D. = .56) ดานดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ( x = 4.42, S.D. = .64)

3. ผลเปรีย บเทีย บภาวะผูนํ าของผู บริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูที่มีประสบการณ ต่ํากวา 15 ป และ 15 ปขึ้นไป มี
ความคิดเห็นเกี่ย วกับ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนในดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกัน
3. ผลเปรี ยบเที ยบภาวะผูนํ าของผูบ ริห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูที่มีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาภาวะผูนํ าของผูบ ริหารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษา เขต 10
สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของศิ วิไล ใจหาญ (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผู นําของผูบิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2พบวา ภาวะผู นําภาวะผูนํ าของผูบิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ ดานการสรางบารมี ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงเอกัตบุคคล และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุดมพร ฉิมดี (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในอําเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธ านี ตามการรับรูของครู พบวา ครูรับรูเกี่ยวกั บภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก อาจสื่อใหเห็นคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารในการ
มีภาวะผูนํา ไดแก1) ดานสถานะผูบริหารมีการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 2) ดานการมีสวนรวม ผูบริหารสามารถ
ปรับตัวใหเขาไดกับคนทุกระดับ 3) ดานความรับผิดชอบผูบริหารเอาใจใสดูแลทุกขสุขของครูอยูเสมอ 4) ดานความสําเร็จ
ผูบริหารตอบสนองแนวทางหรือวิธีการที่ถูกนําเสนอขึ้นมาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 5) ดานความสามารถ ผูบริหารเขาใจและ
คิดในสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็ว ตามลําดับ โดยที่ เพศชาย กลุมอายุ 51 ปขึ้นไป วุฒิสูงกวาปริญญาตรี และ มีประสบการณ
11 ปขึ้นไป เปนกลุมรับรูไดสูงสุดสอดคลองกันทุกดาน
.
2. ผลเปรี ยบเที ยบภาวะผู นํา ของผู บริ ห ารสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูที่มีประสบการณ ต่ํากวา 15 ป และ 15 ปขึ้นไป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนใน
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแตกตางกัน
อยา งไมมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 สอดคล องกั บ สุวิ ทย เมือ งศิริ (บทคัด ยอ:2548) ได ศึก ษาภาวะผู นํา ของ
ผูอํานวยการสถานศึก ษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผู อํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ระหวางความคิดเห็นของรองผูอํานวยการสถานศึกษากับ
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หัวหน างานแตกตางกัน และภาวะผูนํา ของผูอํา นวยการสถานศึกษา สัง กัดสถาบั นการอาชี วศึก ษาในภาคตะวั นออก
ระหวางความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางประเภท แตกตางกัน ไมสอดคลองกับ รุงกานต
รอดเรื่อ ง (บทคั ดยอ:2546)ไดศึก ษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนกตามตําแหนง ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู อยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามความคิดเห็นของขาราชการครูตําแหนงตางกัน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ แบสวัลดแมน อโวลิโอ และเบบบ (Bass,
Waldman, Avolio & Bebb, 1987 :19) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง ผลการวิจั ย พบวา ภาวะผูนํ าแบบปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติ และภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิด ของ
ผูบริหารระดับกลาง มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําทั้ง 2 ลักษณะของผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู คิดเปนรอยละ 77.03 ทําใหผลออกมาจึงมีความแตกตางกัน ทัง้ นี้
เพราะ ภาวะผู นําของผูบ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตอ งมีศัก ยภาพในการปฏิบัติง านสูง มีความมุ งมั่น พฤติ กรรม
เหมาะสมกับความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน กลาคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เพื่อสราง
ความเชื่อมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตาม บางครั้งไมสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน การ
ประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหาร การอุทิศเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ และความศรัทธา ผูบริหารไมสามารถเปนแบบอยาง
ที่ดีตอครู ไดโดยเฉพาะดา นการคํา นึงถึงเอกัตบุคคล ผูบริหารตองเอาใจใสผู รวมงานดวยความเสมอภาคและเปนกลาง
เคารพในสิทธิของผูอื่น ในขอที่วา ผูบริหารควรดูความสามารถของแตละบุคคล แลวจึงมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ซึ่งในขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 30 ของผูใหขอเสนอแนะทั้งหมด
3. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต10
จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา พบวา ครู ที่มีวิทยฐานะ อั นดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็น เกี่ยวกั บ ภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกัน
อยางมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขัดแยงกับ เพ็ญจันทร เอี่ยวสานุรักษ (บทคัดยอ: 2546; อางถึงใน อุทัยวรรณ
ฝอยหิรั ญ, 2551 : 83) ได ศึก ษาภาวะผู นํา ของผู บริห ารโรงเรียนประถมศึ กษา สั งกั ดสํ านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน
ประถมศึก ษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาจังหวัด ระยอง แตกตางกั นอยางไม มีนัยสําคัญ ทางสถิติ
สอดคลองกับ รุงกานต รอดเรื่อง (บทคัดยอ:2546)ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน ผลการวิจยั พบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู อยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบ ริหาร
โรงเรี ยนประถมศึกษา ตามความคิ ดเห็น ของขา ราชการครูที่ป ฏิบัติงานในโรงเรีย นขนาดตางกัน ไมแตกตางกั น ทั้ง นี้
เนื่องจาก ผูบริหารและครู ผูสอนในสถานศึกษา ทุกขนาด มีการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการ
ประสานงานภายในโรงเรียนกันตลอดเวลา มีการประชุม วางแผนจัดรูปแบบแนวทางการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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โดยมีภารกิจตางๆ ที่ตองเชื่อมโยงกันในบรรยากาศองคกรที่เหมือนกันใหบรรลุเปาหมาย อีกทั้งผูบริหารและครูผสู อนมีการ
ดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม การไดรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่
จะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
การศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
10 ครั้งนี้ มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึ กษาป จจัย ที่สงผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10
2. ควรศึก ษาพฤติ กรรมเกี่ ยวกั บการบริห ารสถานศึกษาของผูบริ หารสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10
3. ควรศึกษาภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา เขต 10 จําแนกตามตัว แปรอื่น ๆ เชน จําแนกตามความคิดเห็นของผู ปกครองนักเรี ยน เครื อขายผู ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
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