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บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ และวิทยฐานะ กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 590 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เปน

แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษาพบวา  

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ และดานการสรางแรงบัลดาลใจตามลําดับ 

2. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูท่ีมีประสบการณ ตํ่ากวา 15 ป และ 15 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนในดานการมอิีทธิพล

อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกัน 

3.  ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูท่ีมีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: . ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 ผูชวยศาสตราจารย 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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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 สภาวการณของโลกในปจจุบันสงผลใหนานาประเทศไดเร่ิม เขาสูกระแสของการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดจาก

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับความรูและนวัตกรรมใหมๆ โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดสงผล

กระทบตอระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองระบบการศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชนอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียงได 

ดังนั้นหนวยงานตาง ๆไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนตางก็หันมาเตรียมความพรอมขององคการของตนใหมี

ความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงดังกลาว และดําเนินการปรับเปล่ียนระบบองคการ ซ่ึงการดําเนนิการ

เปล่ียนแปลงนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางรอบคอบและ มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนในระยะยาว

กับการดําเนินงานขององคการตอไปในอนาคต มนูญธรรม พรมรักษา, (2554 : 1) การเปล่ียนแปลง (Change)เปน

เหตุการณหรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหระบบท่ีไดรับผลกระทบจะปรับตัวแตกตางไปจากเดิม การเปล่ียนแปลง ไมใช 

เร่ืองใหมแตเปนเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เพียงแตในอดีตการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนในอัตราท่ีชา เรียบงาย และไม

กอใหเกิดผลกระทบท่ีซับซอนและรุนแรงตอการดํารงชีวิต ปจจุบันการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว หลายรูปแบบ และ

กอใหเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเนื่องซับซอน สรางความสับสน หลายคร้ังทําใหเกิดความรูสึกวามีความรุนแรงเกินกวาจะควบคุม

ไดซ่ึงกอใหเกิดปญหาท้ังในเชิงโครงสรางและจิตใจท้ังตอการดํารงชีวิตและการทํางาน มัลลิกา ตนสอน,(2546 : 161; อาง

ถึงใน มนูญธรรม พรมรักษา, 2554 : 1) ปกติองคการทุกองคการจะตองมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูรอดและ 

ความเจริญกาวหนา ในขณะท่ีส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกเปล่ียนแปลง  โดยองคการจะตองตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงนั้นใหเหมาะสม อยางไรก็ดี แมวาองคการพยายามปรับตัวท้ังทางดานทรัพยากรและการดําเนนิงานเพ่ือรองรับ

แรงผลักดันของสภาพแวดลอม แตการดําเนินงานตอบสนอง (Reactive) เพียงดานเดียวก็ไมสามารถรับประกันความสําเร็จ

ท่ีจะเกิดข้ึน เนื่องจากความซับซอน และผันผวนของสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหองคการตองพยายามปรับตัวในเชิงรุก 

(Proactive) โดยไมตองรอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมข้ึน แลวคอยวิเคราะหสถานการณกําหนดแผนและ

ปรับตัวตามไป การเปล่ียนแปลงองคการ (Organizational Change) เปนกระบวนการสรางการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

องคการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการหรือพยายามปรับองคการใหกาวหนา โดยอาศัยการวิเคราะห

ปญหา การวางแผน และดําเนินการจัดสรางวัฒนธรรมองคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีกระบวนการเปล่ียนแปลง

องคการจะใชเทคนิคทางดานพฤติกรรมศาสตรสังคมวิทยา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ภายในองคการในทิศทางท่ีตองการ การเปล่ียนแปลงไมใชเร่ืองเฉพาะตอองคการขนาดใหญท่ีมีอายุยาวนานและประสบ

ความสําเร็จ องคการท่ีเกิดข้ึนใหมก็ตองการเปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน โดยการปรับตัวในดานตาง ๆ  ท้ังโครงสราง 

กระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยี หรือบุคลากร เพ่ือใหองคการเจริญเติบโตและพบกับส่ิงท่ีทาทายใหมๆ โดยแสวงหา

โอกาสในการอยูรอดและการเติบโตอยางมั่นคงในอนาคต 

 การเปล่ียนแปลงดังกลาวครอบคลุมท้ังภาค เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองเทคโนลียี ภาคการศึกษา 

และภาคสวนตางๆ อีกมากมาย เชนนี้แลวถามองในมุมของภาคการศึกษาแลวตองเตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว

อยางมาก โดยเฉพาะสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีทรัพยากรท่ีสําคัญมาก คือ ตัวนักเรียนท่ีจะเติบโตเปนปจจยัสําคัญใน

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีได

กําหนดใหมีการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปสูทองถ่ิน โดยใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําหลักสูตรทองถ่ินท่ี 
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เก่ียวของกับความตองการของทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ ตอผลสําเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนไดท้ังหัวหนางานและผูนําขององคกร ในขณะเดียวกัน สามารถชวยใหพันธกิจของ

การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดดังนั้นคุณลักษณะภาวะผูนําจึงมีความสําคัญย่ิงตอการเปนผูบริหารสถานศึกษาใน

ยุคโลกาภิวัตนท้ังนี้เพ่ือผูบริหารจะไดนําภาวะผูนําไปใชเพ่ือชักนําใหครูและบุคลากรในสถานศึกษา หันมาใหความรวมมอื 

รวมแรง  รวมใจในการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจตอภารกิจการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผล จนกอใหเกิดผลดี ท้ังตอ

สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ วิสิทธ์ิ โรจนพจนรัตน, (2542 : 17-18; อางถึงใน อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ, 2551 : 

4-5) 

 ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริหารใหทันสมัย มีการปฏิบัติงาน

ในลักษณะของการปฏิบัติ ท่ีอาศัยความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณของแตละคนท่ีจะตองทํางานใหเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมาย เปนการประยุกตเอาความรูหลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการทํางาน เพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูนํากับผูตาม เสริมสรางแรงบันดาลใจ

แกผูรวมงาน จนกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และคานิยมท่ีดีตอผูรวมงานดวยกัน 

ตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางาน จากลักษณะท่ีแตเดิมทํางานในเชิงรับ ใหกลายมาเปนเชิงรุกใหมากข้ึน ตองมี

ทักษะ ความรูความสามารถ และคุณลักษณะท่ีดีในเชิงการบริหาร ผูบริหารตองอาศัยภาวะผูนํามาชวยเสริมสรางใหเกิดแรง

บันดาลใจ เพ่ือกระตุนใหผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา เกิดความรวมมือในการทํางาน เพ่ือท่ีจะนําไปสูความมีเอกภาพ

ภายในองคกร และการมีสวนรวมอยางเต็มใจในการผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย จันทรานี สงวนนาม (2546 : 13; 

อางถึงใน อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ, 2551 : 4-5) จะเห็นไดวาผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในบริบทตางๆ ของ

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการเปนผูนําท่ีดีและมีความสามารถ จะทําใหสถานศึกษามกีารพัฒนา

อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ดังนั้นภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงโดยการจงูใจใหบุคคลหรือกลุม

ปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการของตนดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือ เพ่ือจะนําไปสูการบรรลุ 

วัตถุประสงคของกลุมตามท่ีกําหนดไว ภาวะผูนําเปนความสามารถในการชักจูงผูอ่ืนใหคนหาหนทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนด และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวกระตุนใหดําเนินไปสูเปาหมาย หรืออาจ

สรุปไดวาภาวะผูนําคือรูปแบบอิทธิพลระหวางบุคคล (interpersonal influence) เปนความสามารถในการนําของผูนํา

หรือกลุม  ในอันท่ีจะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรม หรือการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีโรงเรียนในสังกัดท่ีอยูในจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ จํานวน56 โรงเรียน ซ่ึงมี

ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 

 ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ภาวะผูนําตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วาอยูในระดับใด มีความแตกตางกันหรือไม เมื่อจําแนกตามตําแหนงและ

วิทยฐานะ ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเอง และหนวยงานท่ีสูงข้ึนไปนาํผล

การศึกษาไปใชวางแผนและกําหนดหลักสูตรในการอบรมพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหบริหารงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        

เขต 10 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณและวิทยฐานะ (คศ.1 - คศ.3) 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ  

 การศึกษาคร้ังนี้ มุงศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2562 โดยใชกรอบแนวคิด ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของแบสและอโวลิโอ (Bass & 

Avolio,1994:2 ; Bass.1999 :9-10; อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 :2-11) ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก 

  1. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนาํแสดงใหเห็นในการ

จัดการ หรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานหรือผูตามใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา มี

การพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกา ๆ  สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุมตาง ๆ  มีการวิเคราะห

ปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน กระตุนใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนาํแสดงใหเห็นในการ

จัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการทําใหผูรวมงานหรือผูตามมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบันดาลใจ ทํางานเพ่ืองาน

ดวยความเพลิดเพลิน ดวยใจรัก ดวยความรูสึกท่ีเห็นคุณคาของงาน หรือเห็นวางานนั้นมีความทาทาย ไมเห็นแกประโยชน

สวนตน แตอุทิศตนเพ่ือกลุม มีการต้ังมาตรฐานในการทํางานสูงและเช่ือมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มคีวามต้ังใจแนว

แนในการทํางาน มีการใหกําลังใจและมีการกระตุนผูรวมงานหรือผูตามใหตระหนักถึงส่ิงท่ีสําคัญในการทํางาน 

  3. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนาํแสดงใหเห็นใน

การจัดการ หรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการทําใหผูรวมงานหรือผูตามมีการยอมรับ เช่ือมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจและ

ไววางใจในความสามารถของผูนํา มีความยินดีท่ีจะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมกีารประพฤติตนเพ่ือใหเกิด 

ประโยชนแกผูอ่ืน มีคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละเพ่ือประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเร่ืองคานิยม ความเช่ือ และ

การมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีความมั่นใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค 

  4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideration) หมายถึงระดับพฤติกรรมท่ีผูนาํ

แสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสในเรา มีการ

ติดตอส่ือสารแบบสองทางและเปนรายบุคคลสนใจและเอาใจใสผูรวมงานหรือผูตามเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหความ

ตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพ่ีเล้ียงสอนและใหคําแนะนํา และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง 

มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงานหรือผูตาม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

10 ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2558ท่ีมีประสบการณและวิทยฐานะ (คศ.1 – คศ.3) จํานวน 1,395 คน  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูท่ีมีประสบการณและวิทยะฐานนะ (คศ.1 – คศ. 3) ในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประจําปการศึกษา 2562 จากการกําหนดขนาด

ประชากรโดยใชตาราง Krejcie & Morgan Table ไดขนาดกลุมตัวอยาง 300 คน และเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยาง

งาย  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในกาศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนาํของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีจํานวน 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 4 ดาน คือ ดานการ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influence) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ดานการ

กระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) และดานการคํานึง ถึงความเปนปจเจกบุคคล ( Individuallized 

Consideration) ใหผูตอบซ่ึงเปนผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

10 ปการศึกษา 2562 เลือกพิจารณาวา มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ มากนอยเพียงใด ลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 72) 

    1 หมายถึง มีภาวะผูนํานอยท่ีสุด 

    2 หมายถึง มีภาวะผูนํานอย 

    3 หมายถึง มีภาวะผูนําปานกลาง 

    4 หมายถึง มีภาวะผูนํามาก 

    5 หมายถึง มีภาวะผูนํามากท่ีสุด 

  สวนท่ี 3ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา 

2. นําแบบสอบถามท่ีแปลและเรียบเรียงแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ หาคา IOC และเสนออาจารย ท่ี

ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง รายช่ือผูเช่ียวชาญดังนี้     

4. ทําแบบสอบถามท่ีผานผูเช่ียวชาญไปหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดเทากับ 1 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จํานวน 30 คนผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
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6. นําแบบสอบถามทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α– Coefficient) 

ไดคาสัมประสิทธิแอลฟา(α– Coefficient) เทากับ0.92 ซ่ึงมีความเช่ือมั่นระดับสูง 

7. นําแบบสอบถามท่ีผานการหาความเช่ือมั่น นํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุม ตัวอยาง  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. ผูศึกษาขอความรวมมือจากครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขอความ

อนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

  3. ไดรับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 590 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละแลวนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 

  2. ขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย(Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard deviation) เปนรายดาน นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย ตามเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 72) ดังนี้ 

   คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 มีระดับภาวะผูนํานอยท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 มีระดับภาวะผูนํานอย 

   คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 มีระดับภาวะผูนําปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 มีระดับภาวะผูนํามาก 

   คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 มีระดับภาวะผูนําดีมากท่ีสุด 

  3. วิเคราะหภาวะผูนํา 4 ดาน คือ 

   ดานท่ี 1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ(Idealized Influence : II)  

   ดานท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)  

   ดานท่ี 3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS)  
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   ดานท่ี 4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideratio : IC) สรุปผลรวม และ

หาคาเฉล่ีย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากจํานวนท้ังหมด และในแตละดานตามลําดับ แลวนําเสนอผลการ

วิเคราะหเปนตาราง ประกอบการบรรยาย 

  4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณและใชการทดสอบคา (t-test) 

  5. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ (คศ.1 – คศ.3) ใชการทดสอบคา (F-test) 

 

 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลคร้ังนีใ้ชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSfor Windows ในการคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย(

x )คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวF-test(One 

way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีของ เชฟเฟ ( Scheffe ) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 โดยรวม 

 

 
ภาวะผูนํา 

n = 590 ระดับภาวะ

ผูนํา 
ลําดับท่ี 

x  S.D. 

1 ดานการกระตุนทางปญญา 4.51 .54 มากท่ีสุด 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 มากท่ีสุด  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 10 

โดยรวม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.57, S.D. = 54) โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการกระตุน

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

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

3. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูท่ีมีประสบการณ ตํ่ากวา 15 ป และ 15 ปข้ึนไป มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางมี 
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นัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนในดานการมีอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลไมแตกตางกัน 

3.  ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา ครูท่ีมีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาวะ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดาน

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 10 

สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

  1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของศิวิไล ใจหาญ (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบิหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2พบวา ภาวะผูนําภาวะผูนําของผูบิหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูระดับมาก เรียงลําดับ 

จากมากไปนอย 3 อันดับแรกคือ ดานการสรางบารมี ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงเอกัตบุคคล และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อุดมพร ฉิมดี (2549:บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอ

ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ตามการรับรูของครู พบวา ครูรับรูเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี ท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก อาจส่ือใหเห็นคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารในการ

มีภาวะผูนํา ไดแก1) ดานสถานะผูบริหารมีการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 2) ดานการมีสวนรวม ผูบริหารสามารถ

ปรับตัวใหเขาไดกับคนทุกระดับ 3) ดานความรับผิดชอบผูบริหารเอาใจใสดูแลทุกขสุขของครูอยูเสมอ 4) ดานความสําเร็จ

ผูบริหารตอบสนองแนวทางหรือวิธีการท่ีถูกนําเสนอข้ึนมาเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 5) ดานความสามารถ ผูบริหารเขาใจและ

คิดในส่ิงตางๆไดอยางรวดเร็ว ตามลําดับ โดยท่ี เพศชาย กลุมอายุ 51 ปข้ึนไป วุฒิสูงกวาปริญญาตรี และ มีประสบการณ

11 ปข้ึนไป เปนกลุมรับรูไดสูงสุดสอดคลองกันทุกดาน 

.  2. ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ พบวาครูท่ีมีประสบการณ ตํ่ากวา 15 ป และ 15 ปข้ึนไป มีความคิดเห็น

เก่ียวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนใน

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ สุวิทย  เมืองศิริ (บทคัดยอ:2548) ไดศึกษาภาวะผูนําของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผู อํานวยการ

สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ระหวางความคิดเห็นของรองผูอํานวยการสถานศึกษากับ 
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หัวหนางานแตกตาง กัน และภาวะผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา สัง กัดสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก 

ระหวางความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางประเภท แตกตางกัน ไมสอดคลองกับ รุงกานต 

รอดเร่ือง (บทคัดยอ:2546)ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

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 ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําแบบปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติ และภาวะผูนําแบบปรับเปล่ียนรูปแบบแนวคิด ของ

ผูบริหารระดับกลาง มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําท้ัง 2 ลักษณะของผูบริหารระดับสูง ท้ังนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู คิดเปนรอยละ 77.03 ทําใหผลออกมาจึงมีความแตกตางกัน ท้ังนี้

เพราะ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความมุงมั่น พฤติกรรม

เหมาะสมกับความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน กลาคิด กลาแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เพ่ือสราง

ความเช่ือมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตาม บางคร้ังไมสามารถสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจใหกับครูในโรงเรียน การ

ประพฤติปฏิบัติตนของผูบริหาร การอุทิศเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ และความศรัทธา ผูบริหารไมสามารถเปนแบบอยาง

ท่ีดีตอครูไดโดยเฉพาะดานการคํานึงถึงเอกัตบุคคล ผูบริหารตองเอาใจใสผูรวมงานดวยความเสมอภาคและเปนกลาง 

เคารพในสิทธิของผูอ่ืน ในขอท่ีวา ผูบริหารควรดูความสามารถของแตละบุคคล แลวจึงมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงในขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 30 ของผูใหขอเสนอแนะท้ังหมด 

 3.  ผลเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 10 

จําแนกตามวิทยฐานะ พบวา พบวา ครูท่ีมีวิทยฐานะ อันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบัลดาลใจและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกัน

อยางมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขัดแยงกับ เพ็ญจันทร  เอ่ียวสานุรักษ (บทคัดยอ: 2546; อางถึงใน อุทัยวรรณ 

ฝอยหิรัญ, 2551 : 83)  ได ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาจังหวัดระยอง จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดระยอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สอดคลองกับ รุงกานต   รอดเร่ือง (บทคัดยอ:2546)ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตามความคิดเห็นของขาราชการครู จําแนกตาม ขนาดโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู อยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน ท้ังนี้

เนื่องจาก ผูบริหารและครู ผูสอนในสถานศึกษา ทุกขนาด มีการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมกีาร

ประสานงานภายในโรงเรียนกันตลอดเวลา มีการประชุม วางแผนจัดรูปแบบแนวทางการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
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โดยมีภารกิจตางๆ ท่ีตองเช่ือมโยงกันในบรรยากาศองคกรท่ีเหมือนกันใหบรรลุเปาหมาย อีกท้ังผูบริหารและครูผูสอนมกีาร

ดําเนินงานท่ีเนนการมีสวนรวม การไดรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

จะตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

10 คร้ังนี้ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 10 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 10 

3. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขต 10 จําแนกตามตัวแปรอ่ืนๆ เชน จําแนกตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน เครือขายผูปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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