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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 2 แบบ 

ไดแก ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู                    

ตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยจําแนกตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา กลุม ตัวอยาง ไดแก ครูใน

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 116 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถมแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความ

สอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  

  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับมาก  

สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด

เพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา 

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

คําสําคัญ :   ภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา , ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

 The research purposes were 1) to study desirable leadership of the school administrators 

according to the teachers' opinion in Benchamatheputhit Phetchaburi School under the jurisdiction         of 

the Secondary Educational Service Area Office 10 into two types: the transformational leadership and 

the exchange leadership; and 2) to compare the teachers' opinion on desirable leadership of the 

school administrators of Benchamatheputhit Phetchaburi School under the jurisdiction of the 

Secondary Educational Service Area Office 10, classified by working experience and education 

background. The sample was the 116 teachers of Benchamatheputhit Phetchaburi School under the 

jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, academic year 2020. The research 

instrument was the 5 levels estimate rating scale questionnaire with Item Objective Congruence Index 

between 0.60-1.00, and reliability 0.87. The data analysis statistics were the percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and one-way Analysis of Variance. 

                The research findings were: the teachers' opinion on desirable leadership of the school 

administrators of Benchamatheputhit Phetchaburi School under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Office 10; overall was at high level.  And the teachers' opinion on desirable 

leadership of the school administrators of Benchamatheputhit Phetchaburi School under the 

jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, classified by working experience and 

education background found overall was different with statistical significance level .05. 

Keywords : Desirable Leadership of the School Administrators , According to the Teachers' Opinion 

 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

 ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล                

ในการบริหารโรงเรียนส่ิงท่ีมีความสําคัญและเปนตัวบงช้ีวาการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ

หรือไมก็คือประสิทธิผล ผูบริหารโรงเรียนตองใชความรูความสามารถและประสบการณ  วิสัยทัศน ผูนําในการ

เปล่ียนแปลง  สงเสริมสนับสนุนครู-อาจารยใหไดพัฒนาและทันตอการเปล่ียนแปลงใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีตองการใหทองถ่ิน

เขามามีสวนรวมใหการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ การบริหารการศึกษาของไทยกอนการปฏิรูปการศึกษานั้น มี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการอยูหลายกระทรวง ทบวง กรม เชนกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน  

นอกระบบโรงเรียน การอบรมและการฝกอาชีพ และมีระดับการศึกษาหลายระดับหลายข้ันตอนโดยเฉพาะการศึกษาใน

ระบบของโรงเรียน มีการจัดสวนราชการเปนหนวยงานสวนกลางท้ังส้ิน ท้ังท่ีมีหนวยงานสถานศึกษาต้ังอยูในภูมิภาค 

การบริหารงานยังตองข้ึนตอสวนกลางเปนสวนใหญ รวมถึงสถานศึกษาท่ีสังกัดองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ซ่ึงไดแก

กรุงเทพมหานคร เทศบาลและเมืองพัทยา จะเปนรูปแบบบริหารสวนทองถ่ิน แตการกําหนดนโยบาย การบริหารบุคคล 
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การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ ก็ยังคงกําหนดจากหนวยงานในสวนกลางเปนสวนใหญ ดังนั้น  รูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาของไทยในภาพรวมจึง เปนแบบรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางเกือบท้ังระบบ ผูบริหารนับวามี

ความสําคัญตอการจัดการทางการศึกษา ผูบริหารเปนผูนําจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก โดยท่ัวไป

คุณลักษณะของผูบริหารจัดการจะตองเปนผูมีความรูดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเร่ิม รูจัก

ปรับปรุงแกไขความสามารถในการโนมนาวจิตใจ มีความเขาใจบุคลิกท่ัวไปและเขาใจสังคมไดดี มีความอดทนและ

รับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ประสานงานไดดี มีความเช่ือมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผูซ่ึงใหความชวยเหลือ

ผูอ่ืนและความยุติธรรม ลักษณะดังกลาวไมไดหากันไดงายๆ ในสถานศึกษา ท่ีหายากย่ิงกวานั้น คือ ภาวะผูนํา หรือ

ความเปนผูนํา (ธร สุนทรายุทธ, 2551) 

  นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษา ตัวบงช้ี และเกณฑการพิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกใน

มาตรฐานดานผูบริหารมาตรฐานท่ี 10 ตัวบงช้ีท่ี 10.3 กําหนดวา ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ ( สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2549) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเกณฑการประเมินผูบริหารไว 3 เกณฑ หนึ่งในนั้นคือ ผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ ไดแก 1) วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปล่ียนแปลง 2) ความเปนผูนําใน

การริเร่ิมการใชนวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน 3) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใชในการ

ปฏิรูปการเรียนรู 4)  ศักยภาพในการพ่ึงตนเองในการพัฒนางานวิชาการ 5) การแสวงหาความรูใหมๆ มาปรับใช

ตลอดเวลา (ธีระ รุณเจริญ, 2546) 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบช้ัน

เรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาจากการศึกษาภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเบ้ืองตน พบวาปญหาใน

การบริหารสถานศึกษาเกิดข้ึนจากพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา ท่ียังทํางานไมสอดคลองสัมพันธกับผูปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา จึงสงผลกระทบถึงการบริหารสถานศึกษาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือ

หนวยงานในสัง กัด ซ่ึงปญหาสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการสถานศึกษา และจากสภาพสถานการณเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

จะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ยอมีผลมาจากพฤติกรรมของผูนําซ่ึงปจจุบันภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงภายใตการ

เปล่ียนแปลงในระบบทางสังคมการเมือง การปกครองการศึกษาและเศรษฐกิจ  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงผลการวิจัยจะเปน

ประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และเปนขอมูลในการเสริมสรางสมรรถภาพในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 2 แบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบเปล่ียน

สภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน

และวุฒิการศึกษา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ครูท่ีมีประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

แตกตางกัน 

 

เน้ือหาท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผูวิจัยอาศัยแนวคิดใน 

2 ดาน ตามทฤษฎีภาวะผูนําของแบส (Bass. 1985 : 54) คือ 

 1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ไดแก 

  1.1 ความมีบารมี 

  1.2 การดลใจ 

  1.3 การกระตุนการใชปญญา 

  1.4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

  2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ไดแก 

  2.1 การใหรางวัลอยางเหมาะสม 

  2.2 การบริหารแบบวางเฉย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรง เรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2562 จํานวน 170 คน  

  1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ครูโรง เรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2562 จํานวน 116 คน  โดยกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง  จากตารางกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608)             

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% จากนั้นใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

ภาคบรรยาย 

 
 
 



 
 

197 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือใชในการสอบถาม ครูโรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซ่ึงผู วิจัยสรางข้ึนโดยอาศัย

เนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของในการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีวิจัย แบบสอบถามแบงออกเปน 2 

ตอน ดังนี้  

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา มี

ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)   

  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบไลเคิรท (Likert Scale) โดยกําหนดคาการตอบ

แบบสอบถามในแตละระดับ ดังนี้ 

   5  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 

   3  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 

   1  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการสราง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวบขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้  

  1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ กับภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู เ พ่ือใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสอบถาม  เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การสรางและพัฒนาแบบสอบถาม 

  2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scalea) มี 5 ระดับ ตามแบบ

ของลิเคอรท (Likert)   

  3. สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนิยามศัพท

เฉพาะของตัวแปรท่ีวิจัย 

 

  4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ

แบบสอบถาม 

  5. นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

ไดคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.60-1.00 
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  6. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครู

โรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ประชากร จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha- 

Coefficient) เทากับ 0.87 

  7. ดําเนินการปรับปรุงตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยอีกคร้ังแลวนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมลูสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บขอมลูดวยตนเอง  มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการเก็บขอมูลจากครูโรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศ   

  2. ผูวิจัยนําหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด

เพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

จํานวน 116 คน 

  3. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ท่ีเปนกลุม ตัวอยางในการตอบ

แบบสอบถาม โดยช้ีแจงวัตถุประสงค และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง  

  4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม ตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 116 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดท่ีตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑท่ีกําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. วิวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ได ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา 

โดยการแจงความถ่ี (frequency) การหารอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางและแปรผลดวยการบรรยาย 

  2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

โรง เรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วิเคราะหโดย             

หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ

คาเฉล่ีย วิเชียร เกตุสิงห (2538) ดังนี้    

   คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

   คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

   คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด   
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 3. การวิเคราะหขอมูลเ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก

ตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบที (t–test for Independent Samples) 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. สถิติหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก  

   1.1 การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of congruence : IOC)  

   1.2 การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  การแจกแจงความถ่ี (Frequency : f) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (X�) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)  

  3. สถิติสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที ( t-test for Independent Samples) และการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 10 โดยรวมและรายดาน  

(n = 116) 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนํา 

ท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา X� S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ    

1. ดานความมีบารม ี 3.79 .36 มาก 

2. ดานการดลใจ 3.61 .30 มาก 

3. ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล 3.41 .40 ปานกลาง 

4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 3.62 .28 มาก 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน    

5. ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 3.90 .32 มาก 

6. ดานการบริหารแบบวางเฉย 3.88 .35 มาก 

รวม 3.70 .19 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดับ

มาก (X�=3.70; S.D = .19) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 5 ดาน อยูในระดับมากและอีก 1 ดาน อยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม (X�=3.90; S.D = .32) 

ดานการบริหารแบบวางเฉย (X�=3.88; S.D = .35) ดานความมีบารมี (X�=3.79; S.D =.36) ดานการมุงความสัมพันธ

เปนรายบุคคล (X�=3.62; S.D = .28) ดานการดลใจ (X�=3.61; S.D = .30)  และดานการกระตุนการใชปญญาเปน

รายบุคคล (X�=3.41; S.D = .40) 

 การวิเคราะหขอมูลเ พ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก

ตามประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจม

เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณทํางาน 

t p 
ตํ่ากวา 10 ป 

(n = 45) 

ต้ังแต 10 ปข้ึนไป 

(n = 71) 

 X� S.D.  X�  S.D. 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ       

1. ดานความมีบารม ี 3.78 .39 3.81 .33 -.57 .569 

2. ดานการดลใจ 3.70 .25 3.53 .32 4.12* .000 

3. ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล 3.51 .41 3.33 .38 3.21* .002 

4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 3.65 .28 3.59 .27 1.60 .111 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน       

5. ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 4.01 .16 3.80 .38 5.32* .000 

6. ดานการบริหารแบบวางเฉย 4.02 .27 3.76 .37 5.59* .000 

รวม 3.78 .17 3.64 .22 5.16* .000 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก

ตามประสบการณทํางาน โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม และดานการบริหารแบบ

วางเฉย แตกตาง กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความมีบารมี และดานการมุงความสัมพันธเปน

รายบุคคล ไมแตกตางกัน 

ภาคบรรยาย 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

t p 
ปริญญาตรี 

(n = 52) 

สูงกวาปริญญาตรี 

(n = 64) 

 X� S.D.  X�  S.D. 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ       

1. ดานความมีบารม ี 3.77 .39 3.83 .30 -1.19 .234 

2. ดานการดลใจ 3.59 .30 3.64 .30 -1.11 .268 

3. ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล 3.44 .42 3.37 .38 1.21 .227 

4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 3.58 .30 3.68 .23 -

2.58* 

.011 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน       

5. ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 3.88 .40 3.93 .09 -1.35 .179 

6. ดานการบริหารแบบวางเฉย 3.91 .44 3.84 .12 1.86 .065 

รวม 3.70 .25 3.72 .13 -.687 .493 

 จากตาราง ท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก

ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความมีบารมี ดานการดลใจ ดานการ

กระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม และดานการบริหารแบบวางเฉยไมแตกตางกัน 

สวนดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

โดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดผานการสอบคัดเลือกเขาเปนผูบริหาร จึงไดแตคนท่ีมีความรู ความสามารถและ

มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน เขารับการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมพูนความรูใน

ดานการบริหารการศึกษา การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ประกอบกับยุคปจจุบันเปนยุคของการเปล่ียนแปลง ทุก

องคการจะตองเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทุกองคการจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปจจัยหนึ่ง

ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ  มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน รวมท้ังสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

ภาคบรรยาย 
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องคการ ดังนั้นผูนําจึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการอยาง เปนข้ันตอน มีตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี

เกิดข้ึนอยางชัดเจน เพ่ือไปใหถึงเปาหมายท่ีต้ังไวอยางสมบูรณ ผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะตองสามารถนําและพาผู

ตามไปในทิศทางท่ีสรางสรรค พัฒนาองคการและสังคมไดในอนาคต  ซ่ึงภาวะผูนําเหลานี้จะถูกคาดหวังใหมีบทบาทใน

การเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังเปนผูใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจวิธีการ 

ปฏิบัติงานไดถูกตอง และเปนผูนําท่ีเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน เปนการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม 

ซ่ึงทําใหผูนําเกิดความเล่ือมใส ศรัทธาและจงรักภักดี เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ยินดีทุม เทในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ผูบริหารยังตองเปนผูนิเทศหรือใหการแนะนําชวยเหลือและช้ีแนะ กระตุน

เตือนใหครูคิดริเร่ิมงานใหมๆ ข้ึน และสามารถสรางทีมงานในการทํางานของครูเพ่ือใหทําหนาท่ี ท่ีมอบหมายไดอยางดี

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจารี ฮีมินกูล (2551)  ไดศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุมโรงเรียนในเครือไทย-เทค ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุมโรงเรียนในเครือไทย-เทค โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา  ดานท่ีครูเห็นวาผูบริหารมีภาวะผูนําในระดับมาก ไดแก ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพสวนภาวะ

ผูนําแบบแลกเปล่ียนครูเห็นวาผูบริหารมีอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา โพธ์ิอน (2555) 

ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก อีกท้ัง ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของมงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณ

ทํางานและวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเมื่อพิจารณาในแต

ละสวนมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

   2.1 ประสบการณทํางาน จากผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีประสบการณทํางานตางกัน มีความความคิดเห็น

ของครูท่ีมีตอภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรง เรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม 

และดานการบริหารแบบวางเฉย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความมีบารมี และดานการ

มุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ไมแตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องจากครูผูสอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ป มีความคิดเห็นวาภาวะผูนําเปน

ความสามารถในการริเร่ิมโครงสราง กระบวนทัศนใหม และภาวะผูนําเปนความสามารถในการสรางความสัมพันธอยาง

ลึกซ้ึงกับคนอ่ืน เ พ่ือสรางความสมบูรณใหกับสวนรวม มีการรวมคิดและรวมรับผิดชอบ เปนคุณลักษณะของผูนําท่ี

พยายามใชเหตุผล เพ่ือใหผูตามยินยอมทําตามผลของการปฏิบัติงานขององคการเปนผลจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูนํา 

จึงทําใหมีทัศนะสูงกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป  ซ่ึงสอดคลองกับจักรพันธ ไย

ภาคบรรยาย 

 
 
 



 
 

203 

ย่ิงกฤษศิริ (2553) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับ 

อัจฉรา โพธ์ิอน (2555) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ังยังสอดคลองกับจุฑามาศ กลมรัตน (2550) ได

ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีพึงประสงค:  กรณีศึกษา กรมสารบรรณทหารบก จากผลการวิจัยพบวา  ผูท่ีมี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับท่ีแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

     2.2 วุฒิการศึกษา จากผลการวิจัยพบวา ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะ

ผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรง เรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ดานการใหรางวัลอยาง เหมาะสม และดานการ

บริหารแบบวางเฉย  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานความมีบารมี และดานการมุง

ความสัมพันธเปนรายบุคคล ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาภาวะผูนํา

เปนปจจัยสําคัญในการบริหารเพ่ือความสําเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา แมมี เทคโนโลยีทีทันสมัย

เพียงใด ก็ไมอาจเติบโตกาวหนาได จะเห็นไดชัดวาภาวะผูนํามีความสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ความอยูรอด และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการจึงมีผูสนใจศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา จนเกิดแนวคิด 

ทฤษฎีภาวะผูนํามากมาย จึงทําใหมีทัศนะสูงกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับ

จักรพันธ ไชยย่ิงกฤษศิริ (2553) ไดศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ

คิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี      ระดับ .05 และสอดคลองกับ

อัจฉรา โพธ์ิอน (2555) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงหบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังยัง

สอดคลองกับแสงเดือน กมลมาลย (2552) ไดศึกษาวิจัย เ ร่ือง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบวา  ผูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นท่ี 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 

   1.1 ดานความมีบารมี  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสามารถในการควบคุมอารมณไดในสถานการณ             

ท่ีวิกฤติ และประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาในการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการดวย 

   1.2 ดานการดลใจ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนบุคคลท่ีมองโลกในแงดี และสนับสนุนให

ผูใตบังคับบัญชาทดลองปฏิบัติเพ่ือคนหาวิธีการใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ 

   1.3 ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรแนะวิธีการและแนวทาง

ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานใหกับผูใตบังคับบัญชา และเปดโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม    ในการ

กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย 

   1.4 ดานการมุงความสัมพันธเป นรายบุคคล ผูบริหารสถาน ศึกษาควรมอบหมายงานใ ห

ผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแตละบุคคล และใหความสนใจและแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชา     

ท่ีมีปญหาในการปฏิบัติงาน 

 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 

   1.5 ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาใน

การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน การพิจารณาความดีความชอบ และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเมื่องาน                

ไมบรรลุผลตามท่ีต้ังเปาหมายไว 

   1.6 ดานการบริหารแบบวางเฉย ผูบริหารสถานศึกษาควรผูบริหารใชแนวทางปฏิบัติงานตามท่ีเคย

ปฏิบัติมาแตเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมแกผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน

ดวย  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทําการศึกษาเพ่ือวัดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ                   

ดานทักษะ ดานความรูความสามารถและดานคุณธรรม 

   2.2 ควรท่ีจะทําการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาตางๆ                

เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตอไป 

  2.3  ควรมีการศึกษาปญหาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
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