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บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงค เพื่อศึ กษาภาวะผู นําที่พึงประสงคข องผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ น
ของครูโ รงเรีย นเบญจมเทพอุ ทิศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 2 แบบ
ได แ ก ภาวะผู นํา แบบเปลี่ย นสภาพ และภาวะผู นํ าแบบแลกเปลี่ ยน และเพื่อ เปรีย บเที ย บความคิ ด เห็น ของครู
ตอภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรีย นเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 10 โดยจํ าแนกตามประสบการณทํ างานและวุ ฒิก ารศึ กษา กลุม ตัวอยา ง ไดแ ก ครูใ น
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจัง หวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานัก งานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึก ษา 2562
จํานวน 116 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ชในการวิจั ยเป นแบบสอบถมแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดั ชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิ จั ย พบว า ความคิ ดเห็น ของครู ผู สอนที่ มี ตอ ภาวะผู นํา ที่พึง ประสงคข องผูบ ริ หารสถานศึก ษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูใ นระดับมาก
สวนความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําที่พึงประสงค ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวั ด
เพชรบุรี สังกัด สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณทํางาน และวุฒิ การศึกษา
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา , 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
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
ผูบ ริห ารเป น ผูมี บทบาทสํา คัญ อย า งยิ่ งในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนให มี ประสิ ทธิ ผ ล
ในการบริหารโรงเรียนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนตัวบงชี้วาการจัดการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ
หรื อไมก็ คือ ประสิท ธิผ ล ผูบ ริ หารโรงเรี ยนต องใช ความรู ความสามารถและประสบการณ วิสั ยทั ศน ผูนํ าในการ
เปลี่ยนแปลง สงเสริมสนั บสนุน ครู-อาจารย ใหไดพัฒนาและทันต อการเปลี่ยนแปลงใหเกิด ผลตามเปาหมายที่ว างไว
โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหทองถิ่ น
เข ามามี ส วนรว มให การจั ด การศึ กษาให มีคุณภาพ การบริ หารการศึ กษาของไทยก อนการปฏิ รูป การศึ ก ษานั้น มี
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบการจั ด การอยู ห ลายกระทรวง ทบวง กรม เช น กระทรวงศึ ก ษากระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีทั้งที่ เปนการศึกษาในระบบโรงเรีย น
นอกระบบโรงเรียน การอบรมและการฝกอาชีพ และมีระดับการศึกษาหลายระดับหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการศึกษาใน
ระบบของโรงเรียน มีการจัดสว นราชการเปนหนวยงานสวนกลางทั้งสิ้น ทั้งที่มีหนว ยงานสถานศึกษาตั้งอยูในภูมิภาค
การบริ หารงานยัง ตองขึ้ นตอสว นกลางเปน สวนใหญ รวมถึงสถานศึ กษาที่ สังกัด องคก รปกครองสว นทองถิ่น ซึ่ งไดแ ก
กรุงเทพมหานคร เทศบาลและเมืองพัทยา จะเปนรูปแบบบริหารสวนทองถิ่น แตการกําหนดนโยบาย การบริหารบุคคล
ภาคบรรยาย
194

การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ ก็ยังคงกําหนดจากหนวยงานในสวนกลางเปนสวนใหญ ดังนั้น รูปแบบการ
บริหารจัด การศึกษาของไทยในภาพรวมจึง เปน แบบรวมศู นยอํ านาจเขา สูสว นกลางเกื อบทั้ งระบบ ผู บริห ารนั บวา มี
ความสําคัญ ตอการจัดการทางการศึกษา ผูบ ริหารเปนผู นําจะสงผลตอการพัฒ นาการศึก ษาเป นอยา งมาก โดยทั่วไป
คุณลั กษณะของผู บริ หารจั ดการจะตอ งเปน ผูมี ความรูดี มีป ฏิภ าณไหวพริบ ดี มีบุ คลิ กภาพดี มีความคิ ดริ เริ่ ม รูจั ก
ปรับปรุงแก ไขความสามารถในการโนมนา วจิตใจ มี ความเขาใจบุคลิกทั่ว ไปและเข าใจสั งคมไดดี มีความอดทนและ
รับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธที่ดี ประสานงานไดดี มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผูซึ่งใหความชวยเหลือ
ผูอื่นและความยุติธ รรม ลักษณะดังกลาวไมไดห ากันไดงายๆ ในสถานศึกษา ที่หายากยิ่ งกวา นั้น คื อ ภาวะผูนํ า หรื อ
ความเปนผูนํา (ธร สุนทรายุทธ, 2551)
นอกจากนี้ม าตรฐานการศึก ษา ตั วบ งชี้ และเกณฑก ารพิจ ารณาเพื่ อการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกใน
มาตรฐานด านผู บริ หารมาตรฐานที่ 10 ตั วบ งชี้ที่ 10.3 กํา หนดวา ผูบ ริห ารต องมีความสามารถในการบริ หารงาน
วิช าการและเปน ผู นํา ทางวิ ช าการ (สํ านั ก รับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา, 2549) สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเกณฑการประเมินผูบริหารไว 3 เกณฑ หนึ่งในนั้นคือ ผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ ไดแก 1) วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกั บการเปลี่ยนแปลง 2) ความเปนผูนําใน
การริเริ่มการใชนวัตกรรม เพื่ อการเรียนการสอน 3) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชในการ
ปฏิรู ปการเรีย นรู 4) ศัก ยภาพในการพึ่งตนเองในการพั ฒนางานวิ ชาการ 5) การแสวงหาความรูใหมๆ มาปรั บใช
ตลอดเวลา (ธีระ รุณเจริญ, 2546)
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 10 เป นหนว ยงานที่กํ ากั บดู แลสถานศึก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจั งหวัดเพชรบุรี ในป จจุบันมีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้ น
เรียน ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาจากการศึกษาภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาเบื้องตน พบวาปญหาใน
การบริ หารสถานศึกษาเกิดขึ้ นจากพฤติกรรมผูบริห ารสถานศึกษา ที่ยังทํ างานไมสอดคลองสัม พันธกับ ผูปฏิบัติ งานใน
สถานศึกษา จึงสงผลกระทบถึ งการบริหารสถานศึกษาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรื อ
หนว ยงานในสัง กัด ซึ่งป ญหาสว นใหญเ กิดจากพฤติ กรรมของผูบ ริห ารสถานศึก ษา และผูที่ เกี่ย วขอ งกั บการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา และจากสภาพสถานการณ เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุ บันการบริห ารสถานศึก ษา ที่มีการเปลี่ยนแปลง
จะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ยอมีผลมาจากพฤติกรรมของผูนําซึ่งปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการ
เปลี่ยนแปลงในระบบทางสังคมการเมือง การปกครองการศึกษาและเศรษฐกิจ
จากเหตุผ ลดังกลาวขางตน ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผูนํา ที่พึงประสงคของผู บริหารสถานศึกษา โรงเรีย น
เบญจมเทพอุทิ ศจั ง หวั ดเพชรบุ รี สัง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 10 ซึ่ งผลการวิจั ยจะเป น
ประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา และเปนขอมูลในการเสริมสรางสมรรถภาพในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 10 ใน 2 แบบ ไดแก ภาวะผู นําแบบเปลี่ย น
สภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน
และวุฒิการศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
ครูที่มีประสบการณทํางาน และวุฒิ การศึกษา ที่แตกตางกั น มีความคิ ดเห็นตอภาวะผูนําที่พึง ประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
แตกตางกัน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัย ครั้ง นี้ เปนการศึ กษาภาวะผู นํา ที่พึง ประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามความคิ ดเห็ นของครู
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผูวิจัยอาศัยแนวคิดใน
2 ดาน ตามทฤษฎีภาวะผูนําของแบส (Bass. 1985 : 54) คือ
1. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ไดแก
1.1 ความมีบารมี
1.2 การดลใจ
1.3 การกระตุนการใชปญญา
1.4 การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล
2. ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ไดแก
2.1 การใหรางวัลอยางเหมาะสม
2.2 การบริหารแบบวางเฉย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใ ช ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ไดแ ก ครู โรงเรี ย นเบญจมเทพอุทิ ศจัง หวัด เพชรบุรี สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ปการศึกษา 2562 จํานวน 170 คน
1.2 กลุ มตั วอย างที่ใ ชใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได แก ครูโ รงเรีย นเบญจมเทพอุทิ ศจั งหวัด เพชรบุ รี สัง กั ด
สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 10 ปก ารศึ กษา 2562 จํานวน 116 คน โดยกํา หนดขนาดของกลุ ม
ตัว อยา ง จากตารางกํ า หนดขนาดกลุม ตั ว อย า งของเครจซีแ ละมอร แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจั ยสรางขึ้ น เพื่อ ใชในการสอบถาม ครูโ รงเรีย น
เบญจมเทพอุทิศจังหวัด เพชรบุ รี สังกั ด สํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งผู วิจัยสร างขึ้นโดยอาศั ย
เนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยที่เ กี่ยวของในการสรา งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่วิจัย แบบสอบถามแบงออกเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา มี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ภาวะผูนํ าที่ พึงประสงคข องผู บริห ารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็ นของครู โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิ ศจังหวัดเพชรบุรี สัง กัด สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 10 มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบไลเคิรท (Likert Scale) โดยกําหนดคาการตอบ
แบบสอบถามในแตละระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
1
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
3. การสรางและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสร างเครื่อ งมื อที่ ใช ในการเก็ บรวมรวบข อมู ลครั้ง นี้ ผูวิ จัย ไดดํ าเนิน การสรา งและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. ศึ กษาเอกสาร หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วขอ งกั บภาวะผู นํ า ที่พึง ประสงคข องผูบ ริ ห าร
สถานศึก ษาตามความคิด เห็นของครู เพื่อใชเป นแนวทางในการสรางและพัฒ นาแบบสอบถาม เพื่อใช เปนแนวทางใน
การสรางและพัฒนาแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scalea) มี 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคอรท (Likert)
3. สร างแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็ นของคําถามใหสอดคลอ งกับวั ตถุป ระสงค และนิยามศัพท
เฉพาะของตัวแปรที่วิจัย
4. นําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของ
แบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ ปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอ ผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน เพื่อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้อหา (Content Validity) โดยวิ ธีการหาค าดัชนี ความสอดคลอ ง
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) กําหนดคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00
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6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว ไปทดลองใช (Try out) กับครู
โรงเรียนที่ไมใชก ลุมตัวอยาง ประชากร จํานวน 30 คน แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาคา สัมประสิ ทธิ์แ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัม ประสิทธิ์ อัลฟา (AlphaCoefficient) เทากับ 0.87
7. ดําเนินการปรับปรุงตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยอีกครั้งแลวนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในการเก็บขอมูลจากครูโรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศ
2. ผูวิ จัยนําหนังสือจากวิท ยาลัยนครราชสีมา เสนอต อผูอํานวยการโรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศ จังหวั ด
เพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ
จํานวน 116 คน
3. ผูวิจั ยดํา เนิน การสง แบบสอบถามให ครูโ รงเรีย นเบญจมเทพอุทิ ศ ที่ เปน กลุม ตัว อยา งในการตอบ
แบบสอบถาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม ตรวจความถูกตองครบถวนสมบูรณจํานวน 116 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดท่ตี รวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณและตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิวิ เคราะหขอ มูลพื้นฐานทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ได ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา
โดยการแจงความถี่ (frequency) การหารอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางและแปรผลดวยการบรรยาย
2. วิ เคราะหขอ มูลเกี่ ยวกับ ภาวะผูนําที่ พึงประสงค ของผู บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรี ยนเบญจมเทพอุ ทิศจัง หวั ดเพชรบุรี สั งกั ด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 10 วิ เคราะห โดย
หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย วิเชียร เกตุสิงห (2538) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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3. การวิ เคราะหข อมู ลเพื่ อเปรี ย บเทีย บความคิด เห็น ของครู ต อภาวะผูนํ า ที่พึงประสงค ของผูบ ริห าร
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก
ตามประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติทดสอบที (t–test for Independent Samples)
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก
1.1 การหาค า ความเที่ ย งตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค าดั ชนี ความสอดคล อ ง
(Index of congruence : IOC)
1.2 การหาคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency : f) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�X ) สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)
3. สถิติสมมติ ฐาน ไดแ ก การทดสอบค าที (t-test for Independent Samples) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหภาวะผูนําที่พึง ประสงคของผู บริหารสถานศึก ษา ตามความคิดเห็นของครูโ รงเรียนเบญจม
เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครู ที่มีตอภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 โดยรวมและรายดาน
(n = 116)
ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนํา
ระดับ
S.D.
�
X
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็น
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ดานความมีบารมี
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
มาก
3.70
.19
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จากตารางที่ 1 พบว า ระดับ ความคิด เห็น ของครูที่ มีตอ ภาวะผูนํ าที่พึงประสงคของผูบ ริหารสถานศึ กษา
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยูในระดั บ
มาก (X� =3.70; S.D = .19) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี 5 ดาน อยูในระดับมากและอีก 1 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม (�X =3.90; S.D = .32)
ดานการบริ หารแบบวางเฉย (X� =3.88; S.D = .35) ดานความมีบารมี (X� =3.79; S.D =.36) ด านการมุงความสัมพัน ธ
เปนรายบุ คคล (�X =3.62; S.D = .28) ด านการดลใจ (�X =3.61; S.D = .30) และดานการกระตุ นการใช ปญญาเป น
รายบุคคล (X� =3.41; S.D = .40)
การวิ เ คราะห ขอ มู ลเพื่ อเปรีย บเที ยบความคิ ด เห็ น ของครู ที่มี ต อภาวะผูนํ า ที่พึง ประสงคข องผู บ ริห าร
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามประสบการณการทํางาน
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

ประสบการณทํางาน
ต่ํากวา 10 ป ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
(n = 45)
(n = 71)
S.D.
S.D.
�
�
X
X

t

p

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ดานความมีบารมี
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
จากตารางที่ 2 พบว า ผลการเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ นของครูที่มีตอ ภาวะผู นําที่พึง ประสงคของผู บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก
ตามประสบการณทํางาน โดยรวมแตกต างกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบว า
ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญาเปน รายบุคคล ดานการให รางวัลอยางเหมาะสม และดานการบริหารแบบ
วางเฉย แตกตางกัน อย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .05 สวนด านความมีบารมี และดา นการมุ งความสัมพั นธเป น
รายบุคคล ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิ ดเห็นของครูที่ มีตอภาวะผูนํา ที่พึงประสงค ของผูบ ริหารสถานศึก ษา โรงเรีย น
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอภาวะผูนําที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1. ดานความมีบารมี
2. ดานการดลใจ
3. ดานการกระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล
4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
(n = 52)
(n = 64)
S.D.
S.D.
�
�
X
X

3.77
3.59
3.44
3.58

.39
.30
.42
.30

3.83
3.64
3.37
3.68

.30
.30
.38
.23

t

p

-1.19
-1.11
1.21
2.58*

.234
.268
.227
.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
จากตารางที่ 3 พบว า การเปรี ยบเที ยบความคิด เห็ นของครูที่มี ตอ ภาวะผู นํา ที่พึง ประสงคข องผู บริ หาร
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมไมแตกตาง และเมื่อพิจารณาเป นรายดาน พบวา ด านความมีบารมี ดา นการดลใจ ดานการ
กระตุนการใชปญญาเปนรายบุคคล ดานการใหรางวัล อยางเหมาะสม และดานการบริหารแบบวางเฉยไม แตกตางกั น
สวนดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ผลการวิเ คราะหความคิดเห็น ของครูที่มี ตอภาวะผู นําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็น ของครู โรงเรีย นเบญจมเทพอุ ทิศจั งหวัด เพชรบุ รี สั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 10
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบ ริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจัง หวัดเพชรบุรี สัง กัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ไดผานการสอบคัดเลือกเขาเปนผูบ ริหาร จึงไดแตคนที่มีความรู ความสามารถและ
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยวิธีที่หลากหลาย เชน เขา รับการศึ กษาตอในระดับบั ณฑิตศึกษาเพิ่มพูน ความรูใ น
ดานการบริ หารการศึ กษา การอบรมสัมมนา การศึก ษาดูงาน ประกอบกับ ยุคปจจุบัน เปนยุคของการเปลี่ย นแปลง ทุ ก
องคการจะตองเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทุกองคการจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจัยหนึ่ ง
ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งสง ผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
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องคการ ดังนั้ นผูนําจึ งจําเป นตองมี การวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการอยางเปนขั้น ตอน มี ตัวชี้วัด ความสํ าเร็จ ที่
เกิดขึ้นอย างชัดเจน เพื่อไปใหถึงเป าหมายที่ ตั้งไวอย างสมบูรณ ผูนําที่ป ระสบความสําเร็จ จะตองสามารถนํ าและพาผู
ตามไปในทิศทางที่สรางสรรค พัฒนาองคการและสังคมไดในอนาคต ซึ่งภาวะผูนําเหลานี้จะถูกคาดหวังใหมีบทบาทใน
การเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งเปนผูใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจวิธีการ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง และเปนผูนําที่เปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน เปนการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม
ซึ่งทํ าใหผู นํา เกิ ดความเลื่อ มใส ศรั ทธาและจงรั กภั กดี เกิด ความกระตื อรื อรน ในการปฏิบั ติง าน ยิ นดี ทุม เทในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้ผูบริหารยังตองเปนผูนิเทศหรือใหการแนะนําชวยเหลือและชี้แนะ กระตุน
เตือนใหครูคิดริเริ่มงานใหมๆ ขึ้น และสามารถสรางทีมงานในการทํางานของครูเพื่อใหทําหนาที่ ที่มอบหมายไดอยางดี
ที่สุด ซึ่ งสอดคลอ งกั บงานวิ จัย ของ สุ จารี ฮีมิ นกูล (2551) ไดศึกษาเรื่ องความคิ ดเห็น ของครู ที่มี ตอ ภาวะผู นํา ของ
ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึก ษาเอกชน กลุ มโรงเรียนในเครือไทย-เทค ผลการวิ จัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุมโรงเรียนในเครือไทย-เทค โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดา นที่ครูเ ห็นวา ผูบริหารมีภาวะผูนํา ในระดับมาก ไดแ ก ภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพสว นภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยนครูเห็นวาผูบริหารมีอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา โพธิ์อน (2555)
ไดศึกษา เรื่ อง ภาวะผูนํ าของผู บริ หารสถานศึก ษาตามทัศนะของผู บริห ารและครูผู สอน สั งกั ดสํ านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาสิงห บุรี ผลการวิจั ยพบวา ภาวะผูนํา ของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู บริ หารและ
ครูผูสอน สังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาสิงห บุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก อีกทั้ง ยังสอดคลองกั บ
งานวิจัยของมงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550) ไดทําการศึก ษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรีย น
เบญจมเทพอุทิศจั งหวัด เพชรบุรี สังกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 10 จํ าแนกตามประสบการณ
ทํางานและวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแต
ละสวนมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ประสบการณทํางาน จากผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความความคิดเห็น
ของครู ที่มี ตอ ภาวะผูนํ าที่ พึงประสงค ข องผูบ ริ หารสถานศึ กษา โรงเรีย นเบญจมเทพอุ ทิ ศจั งหวั ดเพชรบุรี สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 และเมื่ อ
พิจารณารายดา น พบวา ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญาเปน รายบุคคล ดานการใหรางวัล อยางเหมาะสม
และดานการบริหารแบบวางเฉย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความมีบารมี และดานการ
มุงความสัมพันธเ ปนรายบุคคล ไม แตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากครูผูสอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวั ดเพชรบุรี สังกั ด
สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 10 ที่มีป ระสบการณม ากกว า 10 ป มีความคิดเห็ นวา ภาวะผูนํ าเป น
ความสามารถในการริเริ่มโครงสราง กระบวนทัศนใหม และภาวะผูนําเปนความสามารถในการสรางความสัมพันธอยาง
ลึกซึ้ งกับ คนอื่ น เพื่อสรางความสมบูร ณให กับส วนรวม มีก ารร วมคิ ดและรว มรับ ผิดชอบ เป นคุณ ลักษณะของผู นํา ที่
พยายามใชเหตุผล เพื่อใหผูตามยินยอมทําตามผลของการปฏิบัติงานขององคก ารเปนผลจากการปฏิบัติหนาที่ของผูนํา
จึงทําใหมีทั ศนะสูงกว าผูตอบแบบสอบถามที่ มีประสบการณในการทํางานต่ํา กวา 10 ป ซึ่งสอดคลองกับจั กรพันธ ไย
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ยิ่งกฤษศิริ (2553) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็ นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิ จัยพบวา ขาราชการครูที่มีป ระสบการณก ารปฏิบัติง านต างกั น มี ความ
คิดเห็น ตอภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึก ษา แตกตางกันอยา งมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และยั งสอดคลองกั บ
อัจฉรา โพธิ์อน (2555) ไดศึกษา เรื่อ ง ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาสิงหบุรี พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นแตกตางกั น อยา งมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 อีก ทั้งยังสอดคลอ งกับจุฑ ามาศ กลมรัต น (2550) ได
ศึกษาเรื่อ ง ภาวะผูนําของผู บริห ารที่ พึงประสงค: กรณีศึกษา กรมสารบรรณทหารบก จากผลการวิจั ยพบวา ผูที่ มี
ประสบการณ ในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ที่แตกต างกัน อยางมีระดั บนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ
.05
2.2 วุฒิการศึกษา จากผลการวิจัย พบวา ครูที่ มีวุฒิการศึ กษาตางกัน มีความคิด เห็นของครู ที่มีตอภาวะ
ผูนํ าที่ พึง ประสงคข องผูบ ริ หารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นเบญจมเทพอุทิ ศจั งหวั ดเพชรบุ รี สั งกั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดา น
พบว า ด านการดลใจ ดานการกระตุน การใช ปญญาเป นรายบุ คคล ด านการใหร างวั ลอย างเหมาะสม และดานการ
บริห ารแบบวางเฉย แตกตา งกั น อยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 สว นด านความมีบ ารมี และด านการมุ ง
ความสัมพันธเปนรายบุคคล ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัด สํานักงาน
เขตพืน้ ที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษา เขต 10 ที่มีก ารศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความเห็นวาผูบ ริหารสถานศึกษาภาวะผูนํ า
เปนปจจัย สําคัญในการบริหารเพื่อความสําเร็จ หากไมมุ งพัฒนาคน ไมมุงพัฒ นาภาวะผูนํา แมมี เทคโนโลยีทีทันสมั ย
เพียงใด ก็ไมอาจเติบโตกาวหนาได จะเห็นไดชัดวาภาวะผูนํามีความสําคัญและจําเปนตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ความอยูรอด และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการจึงมีผูสนใจศึกษาเกี่ย วกับภาวะผูนํา จนเกิดแนวคิ ด
ทฤษฎีภาวะผูนํามากมาย จึงทําให มีทัศนะสู งกวาผูต อบแบบสอบถามที่ มีการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกั บ
จักรพันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ไดศึก ษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึก ษา ตามความคิดเห็ นของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครู ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นตอภาวะผูนํ าของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคลองกั บ
อัจฉรา โพธิ์อน (2555) ไดศึกษา เรื่อ ง ภาวะผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกั ด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาสิง หบุรี พบว า ผูบ ริหารและครูผู สอน สังกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุ รี จํา แนกตามวุฒิก ารศึก ษา ในภาพรวม แตกตา งกันอยางมี นัยสํา คัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้งยั ง
สอดคลองกับแสงเดือน กมลมาลย (2552) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สังกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาจั งหวัดนนทบุรี พบวา ผูที่มีร ะดับการศึกษาแตกตา งกัน มี ความคิ ดเห็นที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
1.1 ดานความมีบารมี ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสามารถในการควบคุ มอารมณไดใ นสถานการณ
ที่วิกฤติ และประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาในการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการดวย
1.2 ดา นการดลใจ ผู บ ริ หารสถานศึก ษาควรเปน บุ คคลที่ มองโลกในแง ดี และสนั บ สนุ น ให
ผูใตบังคับบัญชาทดลองปฏิบัติเพื่อคนหาวิธีการใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ
1.3 ดานการกระตุ นการใชปญญาเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรแนะวิธีการและแนวทาง
ในการแกไขปญ หาที่เกิ ดขึ้นในหนวยงานใหกั บผูใตบั งคับบัญชา และเปดโอกาสผูใ ตบังคับ บัญชามี สวนรว ม ในการ
กําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาดวย
1.4 ด า นการมุ ง ความสั ม พั น ธ เ ป นรายบุ คคล ผู บ ริ ห ารสถาน ศึ ก ษาควรมอบหมายงานใ ห
ผูใตบั งคับบั ญชาตามความสามารถและทักษะของแตล ะบุคคล และให ความสนใจและแกปญ หาใหผูใต บังคับ บัญชา
ที่มีปญหาในการปฏิบัติงาน
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
1.5 ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความยุติธรรมแกผูใตบงั คับบัญชาใน
การพิจ ารณาผลการปฏิบั ติ งาน เช น การพิ จารณาความดีความชอบ และให กํ าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านเมื่อ งาน
ไมบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว
1.6 ดานการบริหารแบบวางเฉย ผูบริหารสถานศึกษาควรผู บริหารใชแนวทางปฏิบัติงานตามที่เคย
ปฏิบัติมาแตเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมแกผูที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
ดวย
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทํ าการศึก ษาเพื่ อ วั ดภาวะผู นํ า ของผู บ ริห ารสถานศึก ษาใน 4 ด า น คื อ ดา นบุ คลิ ก ภาพ
ดานทักษะ ดานความรูความสามารถและดานคุณธรรม
2.2 ควรที่ จ ะทํ า การศึ กษาภาวะผูนํ า ของผูบ ริ ห ารโรงเรีย นที่จั ด การศึ กษาระดั บ การศึก ษาต า งๆ
เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตอไป
2.3 ควรมี การศึ กษาป ญ หาภาวะผู นํา ของผู บริ ห ารสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน ตามความคิด เห็ นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
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