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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้าง
ศรัทธาบารมี ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ และเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าใน 4 ด้านนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  านวน 319 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีความเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีภาวะผูน้ ามากกวา่ความคิด
เห็นของครูผูส้อน และเม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางมีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of leadership of basic 
education intitutes administrators under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 
Office 2 in 4 aspects namely creating prestige, considering individuality, emphasizing to use 
wisdom, and creating moral support and to compare the level of leadership in 4 aspects classified 
by personnel status and sizes of schools. The data were collected from administrators and teachers 
altogether 319 using a constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 0.94. The 
statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-
test. 

 
The results of the research were as follows: 

 The level of leadership of basic education institutes administrators under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high in every aspect, the 
comparison on the level of leadership classified by personnel status expressed that the difference 
was statistically significant at 0.05; the administrators had the opinion on the level of leadership 
of basic education institutes administrators higher than the teachers, and the comparison on the 
level of leadership classified by sizes of schools expressed that the difference was statistically 
significant at 0.01; the administrators working at medium size of schools had the level of 
leadership higher than small and large size of schools.  
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 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้เพราะไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ผูว้ิจยั
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 ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเต็มให้
สารนิพนธ์น้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณ รศ. ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารยท่ี์ปรึกษา และดร.สัมฤทธ์ิ กางเพง็ อาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า สละเวลาตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารนิพนธ์ท่ี
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืน ๆ ในการท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ขอจงไดรั้บ
ส่วนแห่งความดีทุกท่านเทอญ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 จากการเปล่ียนแปลงโดยการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบการเมือง ปฏิรูประบบ
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งทางดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไปน าไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยตรง ให้ความส าคัญกับการปฏิ รูปด้านต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมี้นโยบายในการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา โดยการปฏิรูปการศึกษา 
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว ้คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษาปฏิรูปครู บุคลากร
ทางการศึกษา การปฏิรูปหลกัสูตรและการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้บทบาทในการด าเนินการปฏิรูป
การศึกษา ผลจากการด าเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะตอ้งบรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็น
มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขมีความรู้
และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551: 4) นอกจากน้ีมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดา้นปัจจยั มาตรฐานท่ี 20 ก าหนดไวว้่าผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ามีความสามารถในการ
บริหารจดัการ ตวับ่งช้ี คือ ผูบ้ริหารผูมี้วิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาท่ีทนักบัการเปล่ียนแปลง 
ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ ามีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารมีความเป็น
ประชาธิปไตย 1  
                                         

1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญัติแห่งชำติ พ.ศ.2542 และ ที่
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, ( กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), 
หนา้ 22. 
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 การบริหารจัดการศึกษาได้รับการปรับเปล่ียนเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสแห่งการ
เปล่ียนแปลงของโลกกระแสโลกาภิวฒัน์ และโลกแห่งการศึกษาไร้พรมแดนท่ีมีการสร้างเง่ือนไข 
การปรับเปล่ียนการแข่งขนัเพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบและความมุ่งมัน่ของสังคมท่ีด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว 
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดในตวับุคคลและสังคม และคุณภาพของ
คนเป็นตวัช้ีวดัถึงความเจริญของประเทศ แต่บุคคลจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัประสิทธ์ิ
ภาพในการจดัการศึกษา รัฐบาลไดต้ระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา ความส าคญัของ
การศึกษาจึงไดก้ าหนดนโยบายการศึกษาไวใ้นกฎหมายและแผนแม่บทของชาติเพื่อพฒันาคนให้
ทดัเทียมอารยะประเทศ 2  
 ผูน้ าเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีดี ผลส าเร็จเป็นส่ิงท่ีวดัผลของ
ภาวะผูน้ า ไม่จ  าเป็นตอ้งท าอาการน าท่ีเห็นดว้ยตา แต่เป็นผลส าเร็จท่ีเกิดจากภาวการณ์น าจริง ๆ ผูน้ า
ท่ีแทจ้ริงอาจจะไม่ใช่ผูน้ าท่ีอยูใ่นต าแหน่ง มีช่ือเสียงอยา่งคนทัว่ไปมองเห็น แต่สามารถท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงข้ึนไดจ้ริงๆ การท่ีมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะในสังคม โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มในสถานท่ีท างาน ซ่ึงถือเป็นองค์การท่ีประกอบดว้ยบุคคลจนกลายเป็นกลุ่มบุคคลข้ึน
จ านวนหน่ึงท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั เพื่อมุ่งบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีบุคคลและกลุ่มบุคคล
ปฏิบติังานอยู่ จึงจ าเป็นตอ้งมีผูน้ าคอยชักจูงกลุ่มบุคคลในองค์การ ให้ร่วมกนัน าพาองค์การสู่
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ยความร่วมใจ ร่วมคิดและร่วมมือกนัท า ทุกองคก์ารไม่วา่จะ
เป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนลว้นจ าเป็นตอ้งด าเนินการภายใตก้ารดูแลของผูท่ี้มีหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบโดยตรงในการวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององคก์ารปฏิบติังาน
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เม่ือมนุษย์มาอยู่รวมกันเพื่อประกอบกิจการร่วมกันจึง
จ าเป็นตอ้งยอมรับนบัถือแนวความคิด ความสามารถซ่ึงกนัและกนั มิฉะนั้นก็อยูร่่วมกนัไม่ได ้ดว้ย
เหตุน้ีเองจึงเกิดการตั้งทฤษฎีในลกัษณะตอ้งผลกัดนัให้เกิดภาวะผูน้ าและกลุ่มผูต้ามข้ึนมาซ่ึงจะตอ้ง
อาศยัซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีของผูน้ ากระท างานในฐานะผูน้ ากลุ่ม ให้คนในกลุ่ม
ศรัทธาเช่ือถือและเตม็ใจร่วมมืออยา่งประสานสัมพนัธ์เพื่อใหง้านของกลุ่มส าเร็จลงไดเ้ท่าใดนั้น ไม่
เพียงแต่ข้ึนอยู่กับการเป็นผู ้น าของผู ้บริหารเท่านั้ นแต่ยงัข้ึนอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวและ
ความสามารถพิเศษของผูบ้ริหารดว้ยเน่ืองจากในการบริหารงานเช่ือกนัวา่ความเป็นผูน้ าและแบบ
ของผูน้ า จะมีส่วนสัมพนัธ์ใกลชิ้ดต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองค์การ
ทางการศึกษา ผูน้ าจะมีบทบาทในการสร้างสรรคแ์ละก่อประโยชน์ในการพฒันาองคก์าร ดงันั้น
                                         
 2กระทรวง ศึกษา ธิการ ,  ก ำรบ ริหำรสถำน ศึกษำ ข้ันพื้นฐำนที่ เ ป็ น นิติ บุ คคล , 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), หนา้ 76. 
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ผู ้บริหารต้องมีทัศนคติและมีค่านิยมในบทบาทของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ประสบการณ์และความเขา้ใจทางการศึกษา  ในความเป็นผูน้ าถือเป็นบทบาทหน่ึงของผูบ้ริหาร
ตามท่ีบุคลากรคาดหวงัในฐานะผูน้ าองคก์าร ผูบ้ริหารท่ีสามารถช่วยให้องคก์ารด าเนินงานไดต้าม
นโยบายและเป้าหมายท่ีจะส่งผลต่อความมัน่คงและความเจริญขององคก์าร  
 สภาพปัจจุบนัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เป็นผูท่ี้ผ่านการเป็นครูสายผูส้อนมาก่อนเขา้สู่ต าแหน่งโดยการสรรหาแล้ว
เลือกตั้งและจากการสอบคดัเลือกแลว้แต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อนเขา้สู่ต าแหน่งจะตอ้ง
ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการบริหารจาก สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ตามระเบียบของ
คณะกรรมการขา้ราชการครูปฏิบติัราชการอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มี
ประสบการณ์การบริหารงานในสถานศึกษามีระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
บริหารงานจนส าเร็จ สามารถเปล่ียนแปลงองคก์ารไปสู่เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั้ง
ท่ีผ่านการประเมินภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
แลว้ และยงัไม่ไดรั้บการประเมิน ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาระดบัภาวะความเป็นผูน้ าการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทฤษฎีของแบสส์และอโวลิโอ( Bass & Avolio) เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีจะส่งผล
ต่อการพฒันาการศึกษาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในยคุปฏิรูปการศึกษา 
 จากเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อนัเป็นพื้นท่ีท่ี
ผูว้ิจยัปฏิบติัราชการอยู ่เพื่อทราบถึงความเป็นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาวา่อยูใ่นระดบัใด
และเป็นการสะทอ้นภาพการบริหารจดัการให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บรู้ถึงภาวะความเป็นผูน้ า 
เพื่อน าไปปรับปรุงพฤติกรรมการท างานของตนในส่วนท่ีตอ้งพฒันาหรือปรับเปล่ียน ให้สามารถ
พฒันาการบริหารงานจนเกิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ารทุกแห่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาและ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองต่อไป ดงันั้นภาวะ
ผูน้ าจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในการบริหารงาน เป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี ดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ าใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรและขนาดของสถานศึกษา  
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ มงคลชยั จตุรพร ชยัมงคล และภารดี อนนัตน์าวี ไดศึ้กษาภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมีการ
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้นการวิจยัจึงตั้งสมมติฐานดงัน้ีคือผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อนมีระดบัการแสดงออกต่อภาวะผูน้ าการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้างศรัทธา
บารมี ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และ ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกันภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดสถานศึกษา 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างศรัทธาบารมี ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด 
1,877 คน  
 1.4.3 ขอบเขตพืน้ทีท่ีศึ่กษำ 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    
เขต 2 
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1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ภำวะผู้น ำ หมายถึง พฤติกรรมผูน้ าท่ีแสดงออกเพื่อสร้างสรรค ์หรือเพื่อสร้างศรัทธาสร้าง
ความกลมเกลียว ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดข้ึนในระหว่าง ผูร่้วมงานหรือ ผูต้ามเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีผูน้ า หรือผูบ้ริหารตอ้งการ เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ขององคก์าร ประกอบดว้ย 
 ด้ำนกำรสร้ำงศรัทธำบำรมี  หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวิสัยทศัน์ มีเป้าหมายท่ีเป็น
อุดมการณ์มีความชัดเจนในการท างาน กล้าเส่ียงต่อส่ิงท่ีด าเนินการใหม่ โดยมีลกัษณะเป็นมิตร 
จริงใจมีคุณธรรม น าทีมงานปฏิบติังานต่าง ๆ ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผูร่้วมงาน
ศรัทธา เล่ือมใสภกัดี ผูร่้วมงานอยากร่วมงานดว้ยความอยากปฏิบติั ผูร่้วมงานเห็นคุณค่าของตนเอง
และน าคุณค่าของตนเองไปปฏิบติัตามของตนเองไปปฏิบติัตามท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งความ
คาดหวงัไว ้
 ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง โดยมีการติดต่อกันอย่างคุ้นเคยกับ
ลูกนอ้งในระดบัตวัต่อตวัหรือการใช้โทรศพัทม์ากกวา่การใช้บนัทึกขอ้ความ มีการนิเทศงานแบบ
เดินดูรอบ ๆ ส่งเสริมให้มีการติดต่อกนัระหว่างบุคคลแบบสองทางทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจ ลูกนอ้งมีโอกาสไดซ้กัถาม
และผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ห็นปฏิกิริยาของลูกนอ้ง แจง้ใหลู้กนอ้งทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นเพราะอะไรท าไม เอาใจใส่ในความแตกต่างของลูกน้อง โดยจะตอ้งคน้หาวา่อะไร
เป็นส่ิงจูงใจของลูกน้องแต่ละคนและท าอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดกับลูกน้อง เป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษารายบุคคลกบัลูกนอ้งเม่ือเกิดปัญหา 
 ด้ำนกำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ หมายถึง การท่ีผู ้บริหารอาวุโสช่วยเหลือ โดยการให้
ค  าปรึกษารายบุคคลแก่ผูบ้ริหารใหม่ พี่เล้ียงจะตอ้งให้ความรู้ประสบการณ์และต าแหน่งของตนเอง 
เพื่อช่วยพฒันาลูกน้องพี่เล้ียงจะมีลักษณะเหมือนพ่อและบางคร้ังจะเป็นแบบอย่าง เป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษา ผูแ้นะน า ผูฝึ้กและครู   
 ด้ำนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสร้างความจริงใจและให้ความจริงใจ
กบัผูร่้วมงานอย่างเสมอภาค ใช้วาจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ปลุกใจให้เห็นคุณค่าของการ
พฒันางาน ช่ืนชมความส าเร็จและวางแนวทางแห่งการทา้ทาย ส่งเสริมการกลา้คิด กลา้ปฏิบติั ใน
การปฏิบติังานในแนวทางท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันา 
 บุคลำกร หมายถึง ผู ้บริหารและครูผู ้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 สถำนภำพ หมายถึง การก าหนดคุณลกัษณะ 
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 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการสอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง การจดัขนาดสถานศึกษาตามการเปิดสอนหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษา  
 ขนำดเล็ก  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1-120 คน 
 ขนำดกลำง  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-300 คน 
 ขนำดใหญ่  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย  
 1.6.1 ท าให้ทราบแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 1.6.2 ท าให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
เ ก่ียวกับการใช้ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานโรง เ รียนต่าง  ๆ  ภายใน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยศึกษาจากเอกสารและ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
 2.4 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

  
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา   
 2.1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ไดก้ล่าวว่าการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล
หลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นบัแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่
ดังนั้ นจึงสรุปความหมายของการบริหารการศึกษา ได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึงการ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกบัครูน้อยในโรงเรียน หรือ
อธิการบดีร่วมกบัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัอธิบดีกรมอ่ืน 
ๆ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกันพฒันาคน ให้มี
คุณภาพทั้งส้ิน การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีการด าเนินการในการเรียนการสอน 
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การจดักิจกรรมการวดัผล การจดัอาคารสถานท่ีและพสัดุครุภณัฑ์ การสรรหาบุคคลมาด าเนินการ 
หรือมาท าการสอนในสถาบนัการศึกษา การปกครองนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเป็นคนดีมีวินยั1 
 สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล เพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ 
ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความเป็นคนดี 
 2.1.2. ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  
 2.1.2.1 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น ของ Abraham Harold Maslow  
 มาสโลว์ เป็นผูว้างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิ์ยม เขาไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดท่ีว่า การ
ตอบสนองแรงขบัเป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุดซ่ึงอยู่เบ้ืองหลงัพฤติกรรมของ
มนุษย ์เขามีความเช่ือวา่ มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึน แรงจูงใจของคนเรา
มาจากความตอ้งการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ มาสโลว ์แบ่งความ
ตอ้ง การพื้นฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 2.1.1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) หมายถึง ความตอ้งการพื้นฐานของ
ร่างกายซ่ึงจ าเป็นในการด ารงชีวติ ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร น ้า อากาศ เส้ือผา้ 
 2.1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หมายถึง ความตอ้งการมัน่คงปลอดภยั
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
 2.1.3 ความตอ้งการทางสังคม (Social needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น
และตอ้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 
 2.1.4 ความตอ้งการยกย่องช่ือเสียง (Esteem needs) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะมอง
ตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นท่ีน่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นเห็นตนมี
ความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีต าแหน่งฐานะ บุคคลท่ีมีความตอ้งการประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความ
มัน่ใจในตนเอง 
 2.1.5 ความต้องการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงและความส าเร็จของชีวิต (Self 
actualization needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัและเขา้ใจตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริงเพื่อพฒันา
ชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self fulfillment) รู้จกัค่านิยม มาสโลว ์ตั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัความ
ตอ้งการมนุษยไ์วว้่า มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่

                                         
 1ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, หลกัและทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 6. 
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เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมนั้น ๆ อีกต่อไป ความตอ้งการของมนุษยจ์ะเรียงกนัเป็นล าดบัขั้นตาม
ความส าคญั 
 ทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้ งหลาย มีความส าคัญในฐานะท าหน้าท่ีให้ข้อยุติทั่วไป 
ก่อให้เกิดการวิจยัทางด้านบริหารการศึกษาและการมีทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้นั้น ช่วยอ านวยความ
สะดวกแกผูศึ้กษา ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไปจดจ าขอ้มูล หรือขอ้ความต่าง ๆให้มากมาย เพียงจ าหลกัการ
หรือทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านั้ นได้ และน ามาประยุกต์ใช้ ก็ เพียงพอแล้ว ทฤษฎีทั้ งหลายนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในแง่ท่ีว่า ทฤษฎีวางกรอบความคิดให้แก่ผูป้ฏิบติั การน าเอาทฤษฎีมา
ใช ้ช่วยใหแ้นวทางวเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติันั้น ๆ และทฤษฎีช่วยในการตดัสินใจ 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงและมาตรา 40 ก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคชุ์มชน ผูแ้ทนองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวฒิุ2  
 2.2.1. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2.1.1 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
 1. ดา้นวชิาการ 
  1.1 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา
ให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

                                         
 2ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547, รวมกฎหมายเพื่อบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2548), หนา้ 27. 
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  1.2 ใหข้อ้เสนอแนะและส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศ 
  1.3 กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  1.4 รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการด าเนินการ
ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ดา้นงบประมาณ 
 2.1 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ งและการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 
 2.2 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือ
ปฏิบติั หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
 3. ดา้นการบริหารบุคคล 
 3.1 ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
 3.2 เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 3.3 ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.2 รับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พฒันา
คุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินและรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
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เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.3 ให้ความเห็นขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้ และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 4.4 ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัประกาศ แนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
 4.5 ใหค้วามเห็น เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็ง
ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบประกาศก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคลอ้ง
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ ์นโยบายใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอความเห็นดงักล่าวให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้
สถานศึกษาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่อไป  
  2.2.1.2 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับผิดชอบ
ด าเนินการไวด้งัน้ี 
 1.2.1 ดา้นวชิาการ 
 1.2.1.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2.1.2 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2.1.3 จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน
ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 1.2.2 ดา้นงบประมาณ 
 1.2.2.1 จดัตั้งและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมายระเบียบ ประกาศก าหนด 
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 1.2.2.2 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
บริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ
ก าหนด 
 1.2.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
 1.2.3.1 ควบคุม ดูแลให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าหนด 
 1.2.3.2 พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 1.2.3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.2.3.4 จดัท ามาตรฐานภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 1.2.3.5 ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 1.2.3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนดและตามท่ีคณะอนุกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 1.2.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1.2.4.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2.4.2 ด าเนินการและก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน งาน 
โครงการของสถานศึกษา 
 1.2.4.3 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
 1.2.4.4 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้น
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
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 1.2.4.5 ส่งเสริมความเขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนั
อ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2.4.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายและตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
 1.3 อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นๆโดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1.3.1 บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทาง
ราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
 1.3.2 ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพสัดุ 
สถานท่ีและทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 1.3.3 เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม สัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.3.4 จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 1.3.5 อ านาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 1.3.6 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย3 
 สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียน
และผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกได้ร่วมกนัในการบริหารจดัการการศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

                                         
3ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ.2550, 
(กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), หนา้ 13-16. 
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เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ในการท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
กล่าวมาแลว้น้ี จะเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพภายใตก้ารก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้นๆ ดงันั้นการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นการท าให้สถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีจะสนองเจตนารมณ์
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ซ่ึง ส านกังานปฏิรูปการศึกษา4 ไดก้ล่าวถึงไว้
ดงัน้ี 
 1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ินและควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 
 2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จ าเป็นตอ้งยุบ รวมหรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
 3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนดดว้ย
ตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ
บริหารทัว่ไปท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันั้นสถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์พนัธกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและดชันี  ช้ีวดั
คุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 5. สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนและการรวมกลุ่มสถานศึกษาจึงเป็นแนวทาง

                                         
 4ส านกังานปฏิรูปการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา, นิตยสารมิตรครู, 1(4) : 56-57, 2545, หนา้ 
3. 
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หลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการไดอ้ย่างกวา้งขวาง
หลายรูปแบบ 
 

2.3 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้น า 
 มโนทศัน์ของภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นปรากฏการณ์สากลของมนุษยชาติ
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัสังคมมนุษย ์ทุกสังคมไม่วา่สังคมท่ีเจริญแลว้หรือสังคมท่ีลา้หลงักลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็กต่างมีผูน้ าทั้งส้ิน ในยุคก่อนนั้นมีค าท่ีแสดงภาวะผูน้ า เช่น หวัหนา้ ประมุข ราชา พญา เป็น
ตน้ ส่วนค าวา่วผูน้ า (Leader) เป็นค าท่ีเกิดในยุคหลงั มีในภาษาองักฤษประมาณ ค.ศ.1300 แต่ค าวา่ 
Leadership (ภาวะผูน้ า) เพิ่งจะปรากฏประมาณปี ค.ศ.1800 ภาวะผูน้ าเป็นวิธีการ (Means) ของการ 
สั่งการเพื่อให้กลุ่มไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ ส่วนผูน้ าคือ บุคคลท่ีใช้วิธีการหือ กระบวนการเพื่อให้
กลุ่มบรรลุวตัถุประสงค์5  
 ประพันธ์ ผาสุกยืด  ไดก้ล่าวถึง ความสามารถในการน า หรือภาวะผูน้ าว่าเป็นคุณสมบติั
หรือทกัษะส่วนตวัของแต่ละบุคคลท่ีสามารถสร้างข้ึนไดห้ากไดรั้บการพฒันาฝึกฝน ผูน้ าท่ีเราพบ
เห็นกนัอยูทุ่กวนัน้ีอาจจะไม่มีความสามารถในการน าท่ีดีพอก็ได ้จึงท าให้เกิดปัญหาข้ึนมากมายทั้ง
ในระดบัองคก์รและในระดบัประเทศ พูดง่าย ๆ ก็คือ คนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า (Leadership) เสมอไป
แต่ในทางตรงขา้มใครก็ตามท่ีมีภาวะผูน้ า (Leadership) เขานัน่แหละมีความพร้อมและเหมาะสม
อยา่งยิง่ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า (Leader) 6 
 นิติมา เทียนทอง กล่าวว่าภาวะผูน้ าคือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในอนัท่ีจะก่อให้
กิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มโดยใช้การชกัจูงให้บุคคลหรือ
กลุ่มปฏิบติัตามความคิดเห็นความตอ้งการของตนดว้ยความเต็มใจและยินดีให้ความร่วมมือดงันั้น
ผู ้น าคือ ผู ้ท่ี มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มในอันท่ีจะก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือการ
เปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม7 

                                         
 5เ ส ริ มศัก ด์ิ  วิ ศ าล า ภร ณ์ , ผู้ น า แบบแลก เปลี่ ยนและ ผู้น า แบบ เปลี่ ยนสภ าพ , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2534), หนา้ 32. 
 6ประพนัธ์ ผาสุกยืด, ปฏิรูปการศึกษาถึงเวลา, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยวตักรรม
อุตสาหกรรมอุดมศึกษา, 2541), หนา้ 87. 
 7นิติมา เทียนทอง, ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2544), หนา้ 13. 
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 การท่ีองค์กรหรือหน่วยงานจะอยู่รอดหรือไม่นั้นจะข้ึนอยู่กบับุคคล 2 ประเภทคือ ผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีเป็นหัวหน้า ซ่ึงเรียกว่าผูน้ าหรือผูบ้ริหาร โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารองค์กรหรือผูน้ าองค์กร
และอีกประเภทหน่ึงคือ ผูป้ฏิบติั โดยทัว่ไปเรียกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนผูบ้ริหารหรือผูน้ า เรียกวา่
ผูบ้ ังคับบัญชา ผูบ้ริหารกับผูน้ าอาจเป็นคนคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนก็ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความแตกต่างของผูน้ า (Leader) กบัผูบ้ริหาร (Administrator) สามารถ
แยกแยะไดคื้อ ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีพลงัอ านาจ สามารถโน้มนา้วจิตใจคนอ่ืนให้ท าตามโดยอาศยัคุณงาม
ความดีท่ีเรียกว่า พระคุณ โดยไม่ตอ้งมีต าแหน่งเหมือนผูบ้ริหาร ส่วนผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีต าแหน่ง
และมีอ านาจตามกฎหมาย จึงเป็นผูมี้ พระเดช ถา้บุคคลใดมีทั้งพระเดชและพระคุณแลว้ ผูน้ ากบั 
ผูบ้ริหารจึงจะเป็นคนคนเดียวกัน 8 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ9 ท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอ านาจตามท่ีจนได้รับมอบหมายจากผูมี้อ  านาจเหนือข้ึนไป โดยรับผิดชอบ
หน่วยงานตามระเบียบแบบแผน มีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์รไดบ้ญัญติัไว ้ส่วนผูน้ าเป็นบุคคลท่ีสามารถจูงใจบุคคลในองคก์ร ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
เต็มใจโดยเกิดจากความศรัทธา เล่ือมใสในผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท่ีจะน า
วิธีการใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีท่ีท าให้องคก์รด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไป
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงปรากฏใน 2 ลกัษณะคือ ประการแรก ภาวะผูน้ าท่ีเป็น
ทางการ (Formal leadership) จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริหารเป็นผูน้ าโดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีท่ีแนวทางการ
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งบริหารมีโอกาสและรับผิดชอบท่ีจะใช้ความเป็นผูน้ าอย่างเป็นทางการใน
ความสัมพันธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ผู ้บริหารบางคนจะมีความเข้าใจท่ีดีต่ออ านาจหน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารเหล่าน้ีจะเป็นผูน้ าท่ีดี ประการท่ีสอง 
คือ กาวะผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ (Informal leadership) จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีแนว
ทางการสมารถมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆด แมว้า่พวกเขาจะไม่ไดถู้กแต่งตั้งอยา่งเป็น
ทางการ พวกเขาสามารถกลายเป็นผูน้ า โดยความดึงดูดส่วนบุคคลของพวกเขาได ้10  

                                         
 8คุณวุฒิ คนฉลาด, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2540), 
หนา้ 16. 
 9ธร สุนทรายทุธ, หลกัการและทฤษฎขีองการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุล
การพิมพ,์ 2542), หนา้ 97. 
 10สมยศ นาวกีาร, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา้, 2540), หนา้ 158. 
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 จากความหมายดงักล่าว จากแนวคิดและทฤษฏีสรุปไดว้่าภาวะผูน้ าคือความสามารถของ
บุคคลในการชดัจูงใหบุ้คคลหรือกลุ่มไดป้ฏิบติักิจกรรมตามท่ีตนตอ้งการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดว้ยความเตม็ใจของบุคคลหรือกลุ่มใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 ทฤษฎีภาวะผูน้ า ภายใตก้ารศึกษาความเป็นผูน้ าโดยทัว่ไปทฤษฎีความเป็นผูน้ าจะมุ่งท่ี
เป้าหมายอย่างเดียวกนัคือ การระบุองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีท าให้ผูน้  ามีประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีการ
ศึกษาความเป็นผูน้ าท่ีส าคญั 3 อยา่ง ท่ีถูกน าเสนอ คือ 1) ทฤษฏีคุณลกัษณะ 2) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 
3) ทฤษฏีเชิงสถานการณ์ วิธีการศึกษาแต่ละอยา่งจะมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัต่อการท าความเขา้ใจ
การคาดคะเนความส าเร็จของการเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป (Transformational leadership)11  
 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะ (Trait theories) การศึกษาภาวะผูน้ าในแนวคิดน้ีการเป็นผูน้ าข้ึนอยูก่บั
ลักษณะส่วนบุคคลว่าจะเหมาะสมเป็นผูน้ าหรือไม่ คุณลักษณะของผูน้ าชนิดน้ีอาจจะมาจาก
พนัธุกรรมหรือส่ิงแวดล้อมก็ได้ มีผูพ้ยายามจะศึกษาคุณลักษณะผูน้ าทางกาย ซ่ึง อริสโตเติล 
(Aristotle) เช่ือวา่ความเป็นผูน้ าเร่ิมมาแต่ก าเนิด จึงเกิดทฤษฏีผูย้ิ่งใหญ่ (The great man theory) และ
เช่ือกนัมาจนถึงปี ค.ศ.1950 ความเช่ือเร่ืองความเป็นผูน้ า โดยคุณลกัษณะน้ีพยายามจ าแนกผูน้ า
ออกเป็น ผูมี้ลกัษณะทางกาย หรือทางจิตวิทยาของผูน้ านั้นเก่ียวขอ้งหรือพยายามอธิบายพฤติกรรม
ผูน้ านั้น ดงันั้นผูมี้ความเช่ือตามแนวคิดน้ีจึงพยายามท่ีจะแยกคุณลกัษณะโดยวิเคราะห์ประวติับุคคล
ส าคญั ซ่ึงพบวา่บุคคลส าคญั ๆ มีพฤติกรรมเป็นผูน้ าท่ีเกิดจากคุณลกัษณะส่วนมาก โดยคุณลกัษณะ
ของผูน้ านั้นจากจ าแนกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะทางกาย พบวา่ผูน้ าเป็นหวัหนา้มกัจะมีความ
สูงและน ้าหนกัมากกวา่คนปกติโดยเฉล่ีย 2) ลกัษณะทางสติปัญญามีความสัมพนัธ์กบัความเป็นผูน้ า 
3) ลกัษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสามารถในการปรับตวั การมีลกัษณะ
เด่นการเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตวัและความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น คุณลกัษณะดงักล่าว
มกัจะพบในผูน้ ามากกวา่คนปกติ 12  
 การวิจยัความเป็นผูน้ าเร่ิมแรกส่วนใหญ่จะพยายามเปรียบเทียบระหว่างคุณลกัษณะของ
บุคคลท่ีกลายเป็นผูน้ าและบุคคลท่ีเป็นผู ้ตามและระบุคุณลักษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
สมมุติฐานท่ีรองรับของนกัวจิยัคุณลกัษณะดูเสมือนวา่ผูน้ าจะเป็นโดยก าเนิดไม่ใช่ถูกสร้างข้ึนแมว้า่
ผลลัพธ์ของการคน้หาคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุคุณลักษณะเด่นของผูน้ า
รายการคุณลกัษณะท่ีส าคญัของความเป็นผูน้ ามีอยูอ่ยา่งไม่จบส้ินและไดเ้พิ่มมากข้ึนทุกที โดยไม่ได้
แสดงให้เห็นเลยว่าเราจะมีกลุ่มของคุณลกัษณะท่ีแน่นอน ท่ีสามารถแบ่งแยกระหว่างผูน้ าท่ีบรรลุ

                                         
 11สมยศ นาวกีาร, การบริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 159. 
 12ธร สุนทรายทุธ, หลกัการและทฤษฎขีองการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 98-99. 
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ความส าเร็จและไม่บรรลุความส าเร็จ แมว้า่คุณลกัษณะเช่น บุคลิกภาพจะปรากฏเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
บุคลิกภาพจะเป็นเพียงส่วนนอ้ยของปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีส่วนช่วยต่อความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
วิธีการศึกษาเชิงคุณลักษณะได้สูญเสียความความนิยมไป แม้ว่านักวิจัยบางคนจะยงัค้นหา
คุณลกัษณะของความเป็นผูน้ าอยู ่ขอ้สรุปเบ้ืองตน้ของการศึกษาเหล่าน้ีจะอยูท่ี่วา่ผูน้  าโนม้เอียงท่ีจะ
มีสติปัญญาความไวว้างใจ สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจและความสูงกว่าผูต้ามของพวกเขา แต่
ผลลพัธ์ของการศึกษาเหล่าน้ีจะไม่แน่นอน ขอ้บกพร่องท่ีส าคญัของทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะคือ เราจะ
ไม่มี คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีถูกตน้พบวา่เก่ียวพนัอยา่งสม ่าเสมอกบัความส าเร็จของกลุ่ม 13 
 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า (Behavioral theories) ในระหวา่งปี 2493 ความไม่พอใจกบัวิธี
การศึกษาความเป็นผูน้ าเชิงคุณลกัษณะไดท้  าให้นักพฤติกรรมศาสตร์มุ่งความสนใจของพวกเขา
ไปสู่พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเกิดข้ึนจริง รากฐานของวิธีการศึกษาเชิง สไตล์ความเป็นผูน้ า คือ ความ
เช่ือมัน่ว่าผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพ จะใช้สไตล์บางอย่างเพื่อน าบุคคลและกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ภายใตข้อ้บกพร้องบางอย่างของการศึกษาเชิงคุณลกัษณะ นกัวิจยัไดห้ันเหไปพิจารณาพฤติกรรม
หรือการกระท าท่ีแบ่งแยกระหวา่งผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกบัทฤษฎีเชิง
คุณลักษณะทฤษฎีพฤติกรรมเหล่าน้ีจะถูกมองว่าเป็นการประยุกต์ใช้ได้ทัว่ไปโดยไม่ค  านึงถึง
สถานการณ์ท่ีผูน้ าไดเ้ผชิญอยู ่
 ผลงานวจิยัท่ีแพร่หลายต่อมาไดแ้ก่ การศึกษาของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ นกัวิจยัแห่ง
รัฐโอไฮโอ ไดพ้บวา่ พฤติกรรมของผูน้ าสามารถอธิบายในแง่ของมิติสองมิติ คือ การมุ่งคนและการ
มุ่งงาน การมุ่งคน (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งการสร้างความไวว้างใจร่วมกนั
การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง การเคารพต่อความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชาและการให้
ความส าคญักบัความรู้สึกของพวกเขา ส่วนการมุ่งงาน (Imitating structure) นั้น หมายถึง พฤตกรรม
ของผูน้ าท่ีมุ่งระบุงานและความรับผิดชอบท่ีเจาะจงของสมาชิกองค์กรให้ชัดเจน การก าหนด
มาตรฐานการปฏิบติังาน การประสานกิจกรรมของพนกังานและการมุ่งความส าคญัของก าหนดการ 
ผูน้ าอาจจะมีสไตลผ์ูน้  าอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายในส่ีแบบคือ การมุ่งงานสูง การมุ่งคนต ่า การมุ่งงานสูง 
การมุ่งคนสูง การมุ่งงานต ่าการมุ่งคนต ่า หรือ การมุ่งงานต ่า การมุ่งคนสูงและผลการวิจยัพบว่า
สไตลผ์ูน้  าแบบอ่ืน ๆ แต่กระนั้นการวจิยัอยา่งอ่ืนไดพ้บวา่ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพอาจจะมุ่งคนสูงและ
มุ่งงานต ่าได ้หรือมุ่งคนต ่าและมุ่งงานสูง ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ดงัน้ีสไตล์ การมุ่งงานสูงมุ่งคนสูง
อาจจะไม่ดีเสมอไป 14 
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 ดงันั้นขอ้สรุปท่ีส าคญัของทฤษฎีเชิงพฤติกรรมคือ สไตล์ความเป็นผูน้ า ยิ่งมุ่งคนสูงเท่าไร 
จะท าให้ผูบ้งัคบับญัชายิ่งพอใจข้ึนเท่านั้น ขอ้สรุปท่ีว่าสไตล์ความเป็นผูน้ าแบบไหนจะท าให้ผล 
การด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงท่ีสุดยงัไม่แน่ชดั แต่หลกัฐานบางอยา่งช้ีให้เห็นวา่ ผูน้  าท่ีมุ่ง 
ทั้งงานสูงและคนสูงจะท าให้ผลการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงท่ีสุด เหตุผลอยา่งหน่ึงของ 
การขาดความสัมพันธ์ ท่ีชัดเจนระหว่างสไตล์ความเป็นผู ้น าและผลการด า เ นินงานของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอาจจะเป็นไปได้ว่า ผูน้  าไม่ใช้สไตล์ความเป็นผูน้ าแบบเดียวอย่างสม ่าเสมอ 
หลกัฐานคือ ผูน้ าอาจจะปรับสไตล์ความเป็นผูน้ าตามความตอ้งการของสถานการณ์ท่ีไดเ้ผชิญอยู่
เหตุผลประการท่ีสอง คือ การขาดผลลพัธ์ท่ีลงความเห็นแน่นอนไดว้า่สไตลค์วามเป็นผูน้ าแบบไหน
จะมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปแทนท่ีจะพยายามระบุสไตล์ความเป็นผูน้ ามีประสิทธิภาพ เราควรจะ
เข้าใจสไตล์ความเป็นผูน้ าแบบไหนเหมาะสมท่ีสุดกับองค์กรงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่ละ
ประเภท15  
 3. ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational theories) การศึกษาภาวะผูน้ าเชิง
สถานการณ์ไดเ้ร่ิมสนใจกนัตั้งแต่ปีทศวรรษท่ี 1960-1980 เป็นการศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
วิธีท่ีดีท่ีสุด (Best way) เหมาะสมกบัความตอ้งการของสภาพการณ์ต่าง ๆ มีการศึกษากนัหลาย
แนวทางโดยการน าเอาพฤติกรรมผูน้ าดงัเดิม 3 แบบหรือมิติพฤติกรรมผูน้ า 2 มิติ จากการศึกษาตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ าดงักล่าวมาศึกษากบัสภาพการณ์เฉพาะท่ีก าหนดในแต่ละทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎี
ภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler contingency theory) ทฤษฎีความเป็นผูน้ าตาม
สถานการณ์ของเฮอร์เซ่ยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and blanchard’s situational theory) ทฤษฏี
เส้นทางเป้าหมายของเฮาวศส์ (House’s path goal theory) ทฤษฏีทศัถานการตดัสินใจของ วรุมและ
เยทตนั (Vroom and Yetton’s normative decistion theory) เป็นตน้ การศึกษาทฤษฏีภาวะผูน้ าเชิง
สถานการณ์ดังกล่าวก าหนดสภาพการณ์ในแต่ละทฤษฏีแตกต่างกัน ส่วนแบบภาวะผู ้น าท่ีมี
ประสิทธิผลจะใชแ้บบผูน้ าแตกต่างกนัตามสภาพการณ์ของแต่ละทฤษฏีนั้น ๆ ดงัเช่น ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ให้ความส าคญัของสภาพการณ์การควบคุม (Situational control) 3 
สถานการณ์ คือ 1) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม 2) โครงสร้างงาน 3) อ านาจตามต าแหน่ง
ผลการวิจยั ช้ีให้เห็นว่า ผูน้  าท่ีมีภาวการณ์จูงใจในด้านงาน (Task motivated) เป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลในสภาพการณ์ดา้นการควบคุมสูงและในสภาพการณ์ควบคุมต ่า ส่วนผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ า
การจูงใจในดา้นงาน (Task motivated) เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลในสภาพการณ์ดา้นการควบคุมสูง
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และในสภาพการณ์ควบคุมต ่า ส่วนผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าการจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ (Relationship 
motivated) เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลในการสภาพการณ์ควบคุมปานกลาง เป็นตน้  
 4. ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational theory) เน่ืองจากความเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การดงันั้น ความเป็นผูน้ าจะเป็นจุด
รวมของการวจิยัและการสร้างทฤษฏีข้ึนมาอยา่งไม่ขาดสาย นกัวจิยัจะด าเนินการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อปรับปรุงและขยายทฤษฏีความเป็นผูน้ าเชิงคุณลกัษณะพฤติกรรมและสถานการณ์ออกไปอีก
นอกจากน้ีนกัวิจยัก าลงัพิจารณาอย่างใกลชิ้ดกบับทบาทของความเป็นผูน้ าทางความเป็นผูน้ าใหม่
ปรากฏข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง วธีิการศึกษาความเป็นผูน้ าท่ีดึงดูดความสนใจอยา่งมากในช่วงเวลาน้ี คือ
แนวความคิดของการ เ ป็นผู ้น า เ ชิ งปฏิ รูป หรือควา มเ ป็นผู ้น าโดยวิสั ยทัศน์และบารมี
(Transformational leadership : Leadership through vision and charisma) และยงัถูกเรียกอีกหลาย
ช่ือ เช่น ความเป็นผูน้ าเชิงบนัดาลใจ ความเป็นผูน้ าเชิงสัญลกัษณ์เป็นตน้16  
 ส่วนสามปัจจยัท่ีเหลือเป็นปัจจยัเก่ียวกับการแลกเปล่ียน สองปัจจยั คือ การให้รางวลั 
ตามสถานภาพและการบริหารดว้ยขอ้ยกเวน้และมีปัจจยัท่ีไม่ใช่ภาวะผูน้ า มีหน่ึงปัจจยัคือ ลกัษณะ
แบบตามสบาย 
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ได้รวบรวมลักษณะพฤติกรรมท่ีส าคัญของผูน้ าท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาวะผูน้ าและคุณลกัษณะพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง เช่น 
 1. ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาดปรับตวัเก่ง มีความเพียรพยายาม
ร่างกายแข็งแรง กระตือรือร้น เป็นคนท างานหนัก เช่ือมันในตนเอง ไหวพริบ ความอดทน 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น พลงังานสูง หรือไฟแรง ความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาโอกาส ความคิด
ริเร่ิม ความรู้ภูมิปัญญาและบูรณาการส่วนบุคคล 
 2. ผูน้  าท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจะต้องใช้อ านาจโดยการมอบอ านาจให้ผู ้อ่ืน 
เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดไป ก าหนดแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน เช่ือมัน่และให้เกียรติ 
แก่ผูร่้วมงาน รู้จกัตนเองเป็นอยา่งดี กลา้เส่ียงและยอมรับการสูญเสีย มีความสามารถในการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล วสิัยทศัน์ใหค้วามเป็นจริง มุ่งเนน้พฒันางานไปสู่อนาคต 
 3. ผู ้น า ท่ีก่อให้เกิดความแตกต่าง จะต้องมีภารกิจท่ีน่าสนใจ เป็นนักคิดท่ียิ่งใหญ่  
มีจริยธรรมสูง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีความรู้สึกไว เป็นนกัเส่ียง เป็นนกัตดัสินใจ ใชอ้  านาจ 
อยา่งชาญฉลาด ส่ือความหมายอยา่งมีประสิทธิผล สร้างทีมงาน กลา้หาญและมีความผกูพนั 
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 4. ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้น ออกมาโดยหวงัส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากผูติ้ดตาม
ของตนเอง ศึกษาความตอ้งการของผูอ่ื้นอยา่งละเอียด จดัตั้งมาตรฐานท่ีสูงส าหรับความเป็นเลิศ ใช้
แบบสนบัสนุนความส าเร็จ ยอมและให้การยอมรับกบัผลสัมฤทธ์ิและใชก้ารผสมผสานกบัของการ
ส่งเสริมแรงทั้งหมด ทางบวกและทางลบ 
 5. กุญแจแห่งความส าเร็จได้แก่ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลพฒันาโครงสร้าง
อิทธิพลของการคิดมากกวา่การควบคุมผลลพัธ์หลีกเล่ียงกลุ่มคนท่ีไม่ท างานบริหารพนกังานเป็น
รายบุคคล เน้นจุดมุ่งหมายแทนท่ีจะเป็นตวัปัญหาเป็นหัวหน้าพร้อมกับเป็นพี่เล้ียงฝึกอบรมคน 
ของตนเองให้อภยัในความผิดพลาดหรือเป็นการเรียนรู้มิใช่ยอมรับเฉพาะท่ีปฏิบติังานดีเยี่ยมและ 
ไม่พยายามใช่เล่ห์เหล่ียมกบัคน 
 6 .  การปฏิบัติภาวะผู ้น า  ได้แ ก่  ท้าทายกระบวนการโน้มน้าวใจให้ มี วิสั ยทัศ น์  
ร่วมสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นกระท า ใหแ้ม่แบบของแนวทางและสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ 
 7. ความผกูพนัภาวะผูน้ าในอนาคต ไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืน ๆ สนบัสนุนความ
ร่วมมือ ท าให้ผูอ่ื้นเขม้แข็ง ท าตวัเองให้เป็นตวัอยา่งและยอมรับในการท าคุณประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล17 
 นอกจากน้ียงัมีเทคนิคมากมายท่ีจะใช้สนบัสนุนกระบวนการแต่อยา่งไรก็ตามความส าเร็จ
ของการเปล่ียนแปลง จะข้ึนอยู่กบัทศันะคติและค่านิยมและทกัษะของผูน้ าเป็นส าคญัผูน้ าแบบ 
การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษามีคุณลกัษณะดงัน้ี  
 1. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 2. เป็นผูเ้ส่ียงภยั สุขมุรอบคอบ 
 3. เช่ือใจต่อความรู้สึกของผูร่้วมงาน 
 4. รู้ถึงค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ารท่ีมีต่อการท างาน 
 5. ยดืหยุน่และพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 6. มีทกัษะทางความคิดและรู้แนวคิดในแต่ละดา้นรวมทั้งส่ิงจ าเป็นต่าง ๆ ในการวิเคราะห์
ปัญญา 
 
 
 

                                         
  17ชาญชัย อาจิณสมาจาร, ทักษะภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เนท, 2543), 
หนา้ 84-90. 
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 7. มีสัญชาติท่ีสร้างวสิัยทศัน์ใหม่ ๆ18 
 ตามทฤษฏีการบริหาร ปัจจยัน าเขา้ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการด าเนินงานให้เกิดผลผลิตหรือ
ปัจจยัน าออกมีอยู ่4 ประเภท ไดแ้ก่ คน (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการ
บริหาร (Management) คน บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากประการหน่ึงของ
การด าเนินงานทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีมีความรู้มีทกัษะหรือมีความสามารถ เป็น
ทรัพยากรท่ีหายากสมควรท่ีจะทะนุบ ารุงเอาไวใ้หดี้ 
 ฉะนั้น การสร้างหรือพฒันาคนของหน่วยงานหรือองค์กร จึงถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพในการท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งาน เป็นผูบ้ริหารซ่ึง
จะน าองคก์รสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ียิง่ใหญ่หรือเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไดผู้น้ั้นจะตอ้งบริหาร 3 ปัจจยั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัไดแ้ก่ การบริหารตนเอง การบริหารคน การบริหารงาน
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารคน เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีและสร้างภาวะผูน้ าพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลาให้เป็นผูน้ าท่ีพึงประสงค์ ปรับใช้แนวคิดทฤษฏีการเป็นผูน้ ามาใช้ในส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมขององคก์ารด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญให้กบั
องคก์รและประเทศชาติต่อไป 
 ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและน าบุคคลเหล่านั้นไปโดยได้รับ
ความไวว้างใจและเช่ือมัน่อย่างเต็มท่ีพร้อมทั้งให้ความเคารพนบัถือให้ความร่วมมือและให้ความ
มัน่ใจในตวัผูน้ าอยา่งจริงจงั 
 ภาวะผูน้ าเป็นศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีจะจูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคล
อ่ืนในสภาพการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการโดยใชก้ระบวนการส่ือความหมายให้ร่วมใจ
กบัตนด าเนินการจนกระทัง่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 มนุษยทุ์กคนมีภาวะผูน้ ามาตั้งแต่เกิดและไดรั้บการปรุงแต่งโดยการอบรมสั่งสอนทางการ
ศึกษาท าให้เกิดภาวะผูน้ าพื้นฐานข้ึนในตวั ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ สามารถท าให้ภาวะผูน้ าพื้นฐานนั้น
แปรเปล่ียนไปไดอี้กไม่วา่จะทางดีข้ึนและเลวลงและภาวะผูน้ าสามารถพฒันาข้ึนได ้
 ทฤษฏีเก่ียวกับภาวะผู ้น าแยกได้หลายแนวคิด แต่แนวคิดท่ีส าคัญคือผู ้น าตามทฤษฏี
พฤติกรรมและผูน้ าตามทฤษฏีคุณลกัษณะของผูน้ า 

                                         
 18เศาวนิต เศาฌานนท์, ภาวะผู้น า, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (นครราชสีมา : คณะครุศาสตร์ สถาบนั
ราชภฏันครราชสีมา, 2541), หนา้ 119. 
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 การแบ่งประเภทของผูน้ าตามลกัษณะพฤติกรรมมีหลายวิธีตามลกัษณะต่าง ๆ เช่น ลกัษณะ
การปฏิบติังาน ลกัษณะของพฤติกรรม ลกัษณะการบริหารและทฤษฏี 3 มิติ ของเร็ดคิด  
 คุณลักษณะท่ีส าคัญของผู ้น าท่ีดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังานขององคก์รหรือหน่วยงาน 
 ผูน้ าตามทฤษฏีพฤติกรรม 
 การแบ่งประเภทของผูน้ า ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมผูน้ าไดแ้บ่งประเภทผูน้ าไดห้ลายวิธี
แบ่งแยกตามลกัษณะท่ีเป็นเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 การแบ่งประเภทของผูน้ าตามลกัษณะของการปฏิบติังาน มีดงัน้ี 
 ผู ้น าตามกฎหมาย ได้แก่  ผู ้น า ท่ี เ กิดข้ึนตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก าหนด เช่น 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายก าหนดคุณลกัษณะของแต่ละต าแห่ง
เอาไว ้
 ผูน้ าท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัพิเศษมีบุคลิกลกัษณะหรือความสามารถ
พิเศษเฉพาะตวั ซ่ึงเป็นไดท้ั้งในทางท่ีดีหรือเลว เช่น หวัหนา้นกัเลง หวัหนา้ทีมกีฬา เป็นตน้ 
 ผูน้ าในลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เช่น พระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ าของพระราชวงศ์หรือของ
ประเทศชาติท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ า 
 การแบ่งประเภทของผู้น า 
 กติติ ตยคัคานนท์ ไดส้รุปวา่ผูน้ าท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 2.1 มีสุขภาพแขง็แรง 
   2.2 มีความรู้ดี 
   2.3 มีบุคลิกภาพดี 
   2.4 มีความคิดสร้างสรรคก์ระตือรือร้น 
   2.5 มีการตดัสินใจกบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีดี 
   2.6 มีความกลา้หาญเด็ดเด่ียว ไม่โลเล ต่ืนตวัเสมอ 
   2.7 มีความแนบเนียน 
   2.8 มีความอดทน มีสมาธิ ใจคอหนกัแน่น สามารถบงัคบัตวัเอง 
   2.9 มีการส่ือความหมายท่ีดี 
   2.10 มีความเห็นอกเห็นใจ 
   2.11 ไม่เห็นแก่ตวั เสียสละ ไม่ใชอ้ภิสิทธิในทางท่ีผดิ 
   2.12 ยกยอ่งใหเ้กียรติ ใหค้วามไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   2.13 มีความสงบเสง่ียม 
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   2.14 มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน 
   2.15 มีการสังคมดี 
   2.16 มีการวางแผนและการด าเนินงานตามแผน19 
 โดยสรุปแลว้ คุณลกัษณะส าคญัของการเป็นผูน้ าตามทฤษฏีและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จะ
สามารถในการส่งผลใหผู้น้  าท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัไดแ้ก่ ความเฉลียวฉลาด ความเจริญวยั
ดา้นสังคม แรงจูงใจภายในและทศันคติดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 
 ลกัษณะผู้น าทีค่วรหลกีเลีย่ง 
 ไม่เพียงแต่ลกัษณะท่ีผูน้ าควรมี แต่ยงัมีลกัษณะอีกหลายประการท่ีผูน้ าควรหลีกเล่ียงและ
ตอ้งหลบหลุมพราง ซ่ึงลกัษณะผูน้ าท่ีควรหลีกเล่ียง มีดงัน้ี กลวัความลม้เลว มีความรู้สึกไม่มัน่คงใน
การท างาน เป็นผูย้ดึติดกบัของเก่า ไม่ยอมรับของใหม่ เป็นผูไ้ม่หาประสบการณ์ในการท างาน เป็นผู ้
ขาดข่าวสารขอ้มูล เป็นผูข้าดทกัษะในการตดัสนใจ เป็นคนเจา้อารมณ์และใช้อารมณ์ เป็นผูห้วง
อ านาจหลงอ านาจ เป็นผูมี้ปมดอ้ย หูเบา หลงเช่ือง่าย ขาดคุณธรรม ชอบใช้อ านาจเผด็จการ ชอบ
วิจารณ์ผูอ่ื้นในทางไม่ดี ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น เป็นคนไม่แน่นอน ใจคอโลเล เป็นผูดู้ถูก
ความสามารถของลูกนอ้ง ไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ คอยจบัผิด สอดรู้สอดเห็น
เร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้นหลุมพรางของความเป็นผูน้ า ผูน้  าตอ้งหลบหลุมพราง ดงัน้ี 
 นัง่ติดบลัลงัก ์   ชอบฟังแต่ข่าวลือ ดาวด้ือแห่งยคุ  จุกจิกจูจ้ี้ 
 หลีกหนีลูกนอ้ง  คล่องเกินการณ์ ชอบแต่งานเด่นดงั ฟังจนเข่าอ่อน 
 หยอ่นของรางวลั  ชอบฝันเอาสบาย วุน่วายเร่ืองยอ่ย  ปล่อยปละละเลย 
 ชอบเปรยแต่ไม่ท า ขา้ขอน าตลอดกาล อภิบาลพวกพอ้ง  นกัปกครองจอมปลอม 
 หยอ่นความขยนั  ยานทางศีลธรรม ความจ าไม่เอาไหน บา้แต่งานมากไป 
 ใชค้นเหมือนเคร่ืองจกัร ชอบชกัแม่น ้าทั้งหา้ ไม่รู้ค่าต าแหน่งงาน หมดแรงบนัดาลใจ 
 ลกัษณะพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงและหลุมพรางดงักล่าว ถือวา่ผูน้ าทุกคนจ าเป็นตอ้งหลีก
หนีให้ไกลท่ีสุด เพราะจ าท าให้ขาดความเช่ือถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าให้หนีสังคมไม่มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีบางคร้ังเราตอ้งพยายามหนีให้พน้และถือว่าประสบการณ์คือ
บทเรียน 
 

                                         
 19กิติ ตยคัคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, พิมพค์ร้ังท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : บตัเตอร์ 
ฟลาย, 2546), หนา้ 188.  
 



25 
 

2.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษาว่า บุคลากรวิชาชีพท่ี
รับผดิชอบบริหารการศึกษาแต่ละแห่งของทั้งรัฐและเอกชนโดยท าหนา้ท่ีบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดแ้ก่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา โดยสอนตั้งแต่ชั้น
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย การเป็นผูบ้ริหารท่ี
ดีนั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้ า20 โดยภาวะผูน้ า คือ ศิลปะหรือความสามารถของ
บุคคลหน่ึงท่ีจะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู ้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู ้ร่วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือการ
ติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยการสร้างศรัทธาบารมี การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล การกระตุน้ใช้
ปัญญา และการสร้างแรงบลัดาลใจ 
 2.4.1 การสร้างศรัทธาบารมี  
 ความมีบารมี หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพแสดงออกด้วยแบบตวัอย่างบทบาทท่ีเข้มแข็งให้ผูต้ามมองเห็น เม่ือผูต้ามรับรู้
พฤติกรรมดงักล่าวของผูน้ าก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพจะมีการประพฤติปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับวา่เป็น
ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ดงันั้นจึงไดรั้บการนบัถืออยา่งลึกซ้ึงภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปเป็นกระบวนการไม่ใช่
กลุ่มของพฤติกรรมท่ีรักตวัรอด แต่เป็นกระแสของการมีสัมพนัธ์ระหวา่งกนัท่ีจะกระตุน้ให้อีกฝ่าย
หน่ึงมีความ ซ่ือสัตยสุ์จริตหรือคุณธรรมและแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน ภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป
ปลุกส านึกให้มีอุดมการณ์ ค่านิยมท่ีมีคุณธรรมนอกจากน้ีเขายงัช้ีให้เห็นวา่ ภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป
สามารถมองได ้ เช่น ระหวา่งบุคคลกบับุคคล หรือมองทั้งระบบ ในภาพรวมของการใชอ้ านาจใน
การเปล่ียนแปลงระบบของสังคม การสร้างแบบอยา่งของสถาบนัข้ึนมาใหม่โดยผูน้ าจะตอ้งก าหนด
กรอบ สร้างแรงกดดนัและสร้างความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงานในการท่ี
แต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนัท างานจนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดภ้าวะผูน้ า แบบปฏิรูปในแง่ของผล กระทบ
ของผูน้ าท่ีมีต่อ ผูต้ามและรู้สึกเช่ือใจ เล่ือมใส จงรักภกัดีและเคารพในตวัผูน้ า เกิดแรงจูงใจ และ
ตั้งใจท างานมากกวา่ท่ีเคยท าตามปกติหรือตามท่ีคาดหวงัไวแ้ละผูน้ าแบบปฏิรูปมีความขยนัหมัน่ 

                                         
 20กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, (ราชกิจจานุเบกษา : 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549), หนา้ 2-3. 
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เพียรในการท างานหรือมีผลงานดีเด่น มีความเป็นผูกพนัต่องานและองค์กรโดยท่ีภาวะผูน้ าแบบ
ปฏิรูปไม่ใช่แต่จะมีความสามารถพิเศษเหนือคนอ่ืน ๆ เท่านั้น แต่จะตอ้งมีอิทธิพลต่อผูต้ามกระตุน้
อารมณ์ให้ผูต้ามมีอารมณ์ร่วมกบัผูน้ า หรืออาจจะให้ค  าแนะน า ช้ีแนะ ฝึกฝน ในเร่ืองการยกระดบั
ความส านึกของผูต้ามให้ตระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่าของเป้าหมายท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติั ช้ีให้ผู ้
ตามเห็นแก่ประโยชน์ขององคก์ารและทีมงานมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน กระตุน้ให้ผูต้ามปฏิบติั
ตามความตอ้ง การเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัและรูปแบบ
ของภาวะผูน้ าเชิงบารมีท่ีมีมุ่งประเด็นไปยงัภาวะผูน้ าท่ีสามารถ มองเห็นได้ ซ่ึงกล่าวถึงความ
แตกต่างในดา้นตรงขา้มจากบทบาท ปฏิกิริยาพื้นฐานดา้นความพอใจส่วนตวัไปสู่ความสนใจคนอ่ืน 
ท่ีอาจกล่าวไดว้า่ผูน้  าท าอะไรก็ไดใ้หดี้ท่ีสุดเพื่อหมู่คณะตนเอง 
 เฉลา รโหฐาน กล่าวสรุปวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
หรือดา้นความมีบารมี หมายถึง การท่ีผูน้ าประพฤติเป็นแบบอยา่ง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ า
จะเป็นท่ียกย่องเคารพนบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เม่ือไดร่้วมงานกนั ผู ้
ตามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา ส่ิงท่ีผูน้  าตอ้ง
ปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงคุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้ าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ า
จะมีความสม ่าเสมอมากกวา่การเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤติ ผูน้ า
เป็นผูท่ี้ไวว้างใจได้ ว่าจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้ าจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรม และจริยธรรมสูง ผูน้ าจะ
หลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจหรือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น
และเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้ าจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด มีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เช่ือมัน่ในตนเอง ความแน่วแน่มนอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผูน้ าจะเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมัน่ใจของผูต้าม และท าให้ผูต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบั
ผูน้ า โดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้ าจะแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นหน่ึงเดียวกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ า
จากการสร้างความมัน่ใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึง
รักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมาย และปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร21 

                                         
21เฉลา ระโหฐาน, “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์), 2553, หนา้ 142. 
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 พนมพร จันทรปัญญา กล่าวา่ ความมีบารมี (Charisma) หมายถึงการแสดงวิสัยทศัน์และ
รู้สึกตระหนกัในภารกิจ มีความภูมิใจ ไดรั้บความเคารพและไวเ้น้ือเช่ือใจ22 

เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ การมีบารมี หมายถึง มีความดีอยู่ในตวัผูน้ า เช่น การมีวิสัยทศัน์
ความส านึกในส่วนรวมน่าเช่ือถือ ไวว้างใจไดมี้ความเสมอตน้เสมอปลาย มีความคิดชดัเจน23 

มนูญ พรมรักษา กล่าวสรุปว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)
หมายถึงมีความสามารถในการใชอิ้ทธิพลในการโนม้น้าวจิตใจผูอ่ื้น  ซ่ึงเป็นลกัษณะผูน้ าท่ีแสดง
บทบาทท่ีเขม้แขง็ เป็นตวัอยา่งแก่ผูต้าม จนผูต้ามจะรู้สึกคลอ้ยตาม และตอ้งการท่ีจะเลียนแบบผูน้ า
ลกัษณะน้ีเป็นอยา่งมาก โดยปกติผูน้ าเหล่าน้ี จะมีมาตรฐานดา้นพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับสูง และการ
ปฏิบติัตวัอยู่ในศีลธรรมและสามารถเช่ือถือไดว้่าจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง จะไดรั้บการเคารพอย่าง
ลึกซ้ึงจากผูต้าม ซ่ึงผูต้ามก็จะใหค้วามเช่ือถือในตวัผูน้ า และผูน้ าก็จะท าให้ผูต้ามไดรั้บรู้ถึงวิสัยทศัน์ 
และความส านึกในภารกิจของงาน24 
 ชาญชัย ไชยค าภา กล่าว่า ความมีบารมี (Charismatic) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ี
แสดงออกและสามารถท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เกิดความรู้สึกสนับสนุน รักใคร่เล่ือมใสไวใ้จใน
ความสามารถ ของผูน้ า ท าให้ผูน้ าสามารถโน้มน้าวใจ ชกัจูงใจให้ผูใ้ตบ้ ังคบับญัชาปฏิบติังานให้
บรรลุผลส าเร็จซ่ึงพฤติกรรมของผูน้ าดงักล่าว ไดแ้ก่ การมีความมัน่ใจในตนเองสูง สนบัสนุนการ
ท างานของผูต้าม กระตุน้ใจสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้องการณ์ไกล สามารถ
วางเป้าหมายเพื่ออนาคตท่ีดี เป็นผูก้ลา้เสายง มีความคิดริเร่ิม รวมทั้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง25 

                                         
22พนมพร จนัทรปัญญา, เอกสารประกอบการเรียนวิชา 051723 ภาวะผู้น าทางการศึกษา, 

(เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545), หนา้ 49. 
23เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2544),

หนา้ 205. 
24มนูญ พรมรักษา, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด

เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : วทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2554, หนา้ 120. 
 25 ชาญชัย ไชยค าภา, “ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2551, หน้า 
149. 
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  วิโรจน์ สารัตนะ กล่าววา่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงเป็นผูท่ี้จูงใจให้บุคคลอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน
กวา่ความคาดหวงัตามปกติ มุ่งท่ีภารกิจงานกวา้งๆ ดว้ยความสนใจท่ีเกิดข้ึนภายในตน มุ่งตอ้งการ
บรรลุความตอ้งการในระดบัสูง ประกอบดว้ย การสร้างบารมี (Charisma) หมายถึง ความสามารถ
ของผูน้ าท่ีจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ ความศรัทธา และการยอมรับจากอ่ืน26 
 สรุปไดว้า่ การสร้างศรัทธาบารมี หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรม ท่ีดี เป็น
ท่ีเช่ือถือมีเป้าหมายท่ีเป็นอุดมการณ์ชดัเจนในการท างาน เป็นมิตรเป็นกนัเอง ปฏิบติัตวัต่อผูร่้วมงาน
โดยใชห้ลกัทางศาสนา มีความเฉลียวฉลาดมุ่งมัน่พฒันาสถานศึกษาให้เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
เสมอ 
 2.4.2 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและลูกน้อง 
นั่นคือผูบ้งัคับบญัชาจะค านึงถึงความแตกต่างแต่ละบุคคลของลูกน้องเพราะแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันรวมทั้งความสามารถท่ีแตกต่างกัน ผูบ้งัคบับญัชาจะตอบสนองความต้องการของ
ลูกน้องโดยการมอบหมายให้ตามความสามารถแต่ละบุคคล ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้
ลูกน้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับงานให้ความสนใจในความต้องการ ให้ความ
เจริญกา้วหนา้ของลูกนอ้งมีความพึงพอใจและผลผลิตเพิ่มข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความสนใจเป็น
พิเศษแก่ลูกน้องท่ีมีปัญหา ปฏิบติัต่อลูกน้องเหมือนอยู่ในสถานะเด่ียวกนั เป็นผูท่ี้ให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมใหลู้กนอ้งมีการพฒันาตนเอง  
 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์สิริ กล่าวว่าบทบาทความเป็นผูน้ าในการจดัการในปัจจุบนัซ่ึงเพิ่ม
ความสลบัซับซ้อนส่ิงแวดลอ้มขององค์การท่ีเปล่ียนแปลงปัญหาหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจใน คือ 
ความแตกต่างระหว่างความเป็นผูน้ าแบบท่ีใช้หลักการติดต่อระหว่างบุคคล (Transactional 
Leadership) และความเป็นผูน้ าแบบปฏิรูป(Transformational Leadership)โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ความเป็นผูน้ าแบบท่ีใช้หลกัการติดต่อระหว่างบุคคล (Transactional Leadership) เป็นผูน้ าซ่ึง
กระตุน้พนกังานใหท้ างานโดยคาดหวงัวา่มีความตอ้งการท่ีชดัเจนและจดัหารางวลัเป็นผลตอบแทน
การใชค้วามพยายามพนกังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผูน้ าท่ีใชห้ลกัการติดต่อระหว่างบุคคล และ
ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ(Transformational Leadership) เป็นผูน้ าท่ีกระตุน้ให้บุคคลท างานโดยมี
ภารกิจท่ีมากข้ึนมีจุดมุ่งหมายท่ีสูงข้ึนมีความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้

                                         
26วโิรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลกัการ ทฤษฎ ีหน้าที่ ประเด็นและบทวิเคราะห์

, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2546), หนา้ 76-77. 
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เป็นพิเศษอย่างชดัเจนหรือหมายถึง ทศันะซ่ึงผูน้ าจูงใจพนกังานให้ท างานมากกว่าท่ีคาดหวงัไว้
เพื่อให้บรรลุการท างานท่ีเหนือกวา่มาตรฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีรูปแบบความเป็นผูน้ าแบบน้ีจะเหมาะสม
กบัองคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีสลบัซบัซอ้นและมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว27 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  กล่าวถึง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดับ
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกระบวนการวนิิจฉยัและยกระดบั
ความตอ้งการของบุคลากร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มุ่งพฒันาบุคลากร เป็นพี่เล้ียง 
มีการติดต่อกับบุคลากรเป็นรายบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของบุคลากร กระจายความ
รับผิดชอบส่งเสริมให้บุคลากรมีความมัน่คง มีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง มีความรับผิดชอบและ
ควบคุมตนเองได ้เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าตนเป็นผูมุ้่งเนน้การพฒันา เป็นพี่เล้ียง และค านึงถึงความ
เป็นเอกตับุคคลของผูต้าม วินิจฉัยและยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม มีการติดต่อกบัผูต้ามเป็น
รายบุคคล และติดต่อส่ือสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความตอ้งการตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของผูต้าม กระจายอ านาจความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ผูต้ามเกิดวิสัยทศัน์ดว้ยตนเอง มีความมัน่คง 
สามารถบูรณาการความตอ้งการและวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ได้รับข่าวสารตามท่ีปรารถนา เกิดความ
ตอ้งการเฉพาะ มีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตวัเองได ้จากนั้นผูน้ า
สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีก าหนด 
 การค านึงถึงเอกตับุคคล เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีผูน้  าซ่ึงเป็นผูมี้ต  าแหน่งสูงขององคก์าร
ค านึงถึงผูต้ามแต่ละคน ลกัษณะดงักล่าวยงัสามารถใชไ้ดร้ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยเหลือกนัใน
การแก้ปัญหา หลกัการส าคญัของการค านึงถึงเอกตับุคคล คือ ผูต้ามแต่ละคนมีความตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนั และโดยเฉพาะผูต้ามบางคน ความตอ้งการของเขาเหล่านั้นจะเปล่ียนแปลงได้ด้วย
อิทธิพลของผูน้ า ดงันั้นผูน้ าแบบปรับเปล่ียนรูปแบบแนวคิดจึงตอ้งมีความสามารถในการวินิจฉัย
และยกระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล แลว้ยกระดบัเขาใหเ้ป็นท่ีมีศกัยภาพ28 
 สรุปไดว้า่ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับ
นบัถือความสามารถของแต่ละบุคคล ช่ืนชมความสามารถของเอกภาพนั้น การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ มอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละคนเป็นก าลงัหลกั
ของสถานศึกษาในการท่ีจะน าพาโรงเรียนไปสู่คุณภาพ 
 

                                         
27ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยสิ์ริ, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2547), หนา้ 288. 
 28เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ, อา้งแลว้, หนา้ 68. 
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 2.4.3 การกระตุ้นใช้ปัญญา  
 การกระตุน้การใชปั้ญญา เป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ท่ีแสดงออกดว้ยการ
กระตุน้ให้เกิดการริเร่ิมการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ โดยใช้วิธีการฝึกคิดทวนกระแสความเช่ือและ
ค่านิยมเดิมของตน หรือของผูน้ า หรือขององคก์าร ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะสร้างความรู้สึกท้าทาย
ให้เกิดข้ึนแก่ผูต้ามและจะให้การสนบัสนุนหากผูต้ามตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ๆ ของตนหรือ
ตอ้งการริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ท่ีเก่ียวกบังานขององค์การส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและ
วธีิการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเอง 
 พนมพร จันทรปัญญา กล่าววา่ กระตุน้ความคิด (Intellectual Stimulation) หมายถึงการ
ส่งเสริมการแสดงความคิด การใหเ้หตุผลและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา29 
 เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ การกระตุน้ให้คิด หมายถึง วิธีการท่ีใชใ้นการท างาน การจูงใจ การ
แกปั้ญหา และอ่ืนใดแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความคิดอยา่งชาญฉลาด การมีเหตุผลและการมองปัญหา
หลายชั้น30 

กรกช วัฒนวิริยะ กล่าววา่ การกระตุน้ทางใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารแสดงให้เห็นในการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกระบวนการกระตุ้น
บุคลากรใหเ้ห็นวธีิการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา โดยใชส้ัญลกัษณ์ จินตนาการ และภาษาท่ี
เขา้ใจง่ายส่งเสริมให้บุคลากรเขา้ใจบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมัน่ใจ และส่งเสริม
คุณค่าของผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการปฏิบติังานมากข้ึน และ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย31 

ศิริชาต คุ้มสุวรรณ กล่าววา่ ภาวะในการกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็น
พฤติกรรมของผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ใหเ้กิดการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
โดยใช้วิธีการคิดทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตนหรือผูน้ าหรือองค์การ ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจะสร้างความรู้สึกทา้ทายให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม มองปัญหาเป็นโอกาส และจะให้การ
สนบัสนุนหากตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรือการริเร่ิมสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้กบั

                                         
 29พนมพร จนัทรปัญญา, เอกสารประกอบการเรียนวชิา 051723 ภาวะผู้น าทางการศึกษา, 
(อดัส าเนา), อา้งแลว้, หนา้ 49. 

30เสนาะ ติเยาว,์ หลกัการบริหาร, อา้งแลว้, หนา้ 205. 
31กรกช วฒันวิริยะ, ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนรังสีวิทยา อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, อา้ง

แลว้, หนา้ 142.  
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องค์การ ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยตนเองเปิดโอกาสให้ผู ้
ตามไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี กระตุน้ใหทุ้กคนไดท้  างานอยา่ง 
อิสระในขอบเขตของงานท่ีตนมีความรู้ความช านาญ32 

สุทิน สุทธิอาจ กล่าวสรุปว่า การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนแสดงให้เห็นในการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ หรือการท างานท่ีเป็น
กระบวนการกระตุน้ให้ครูเห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา มีการพิจารณาปรับปรุง
วิธีการท างาน ส่งเสริมให้ครูร่วมแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีทกัษะในการ
วิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหา การตดัสินใจ โดยการใช้เหตุผล และข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์33 

สรุปไดว้า่ การกระตุน้การใชปั้ญญา หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารน าพาหรือผลกัดนัให้ผูร่้วมงาน
ตระหนกัในปัญหาและส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงาน ผลกัดนัให้ผูร่้วมงาน
พยายามหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกวา่ ผูร่้วมงานไดรั้บความช่ืนชมเม่ือประสบผลส าเร็จในการแกปั้ญหา
เพื่อพฒันางาน ผูร่้วมงานทราบแนวความคิดหลกัในการพฒันาสถานศึกษาท่ีจะน าไปสู่คุณภาพ 

2.4.4 การสร้างแรงบัลดาลใจ 
การสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพท่ีแสดง ออกดว้ยการ

ส่ือสารใหผู้ต้ามทราบถึงความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูง
ใจใหย้ดึมัน่และร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์ขององคก์าร ในทางปฏิบติัผูน้ ามกัจะใชส้ัญลกัษณ์และการ
ปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกนัเพื่อไปสู่เป้าหมาย แทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน 
ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริมน ้ าใจแห่งการท างานทีม ผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้าม
ให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยสร้างจิตส านึกของผูต้ามให้เห็นความส าคัญว่า
เป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงจะท าให้องค์การ
เจริญกา้วหนา้ประสบความส าเร็จได ้

                                         
32ศิริชาต คุม้สุวรรณ,(2552) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง, สืบคน้จาก

http://www.isankosol.ac.th,  หนา้ 3. 
33สุทิน สุทธิอาจ, “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2550, หนา้ 127. 
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พนมพร จันทรปัญญา กล่าววา่ สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรง
บนัดาลใจ ส่ือสารกบัผูร่้วมงานดว้ยการคาดหวงัท่ีสูง อธิบายวตัถุประสงค์ของภารกิจหรือของ
องคก์ารดว้ยวธีิการท่ีง่าย34 

เสนาะ ติเยาว์ กล่าววา่ การมีแรงบลัดาลใจ หมายถึงการบนัดาลใจ ไม่วา่จะเป็นการพูด 
กิริยา การใชส้ัญลกัษณ์การกระท าใด ๆ ท าให้เขา้ใจไดง่้ายจนสร้างให้เกิดความกระตือรือร้น ความ
ทะเยอทะยาน ความมุ่งมัน่ในตวัผูป้ฏิบติังานท่ีจะทุ่มเทใหก้บังานและองคก์าร35 

มนูญ พรมรักษา กล่าววา่การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การ
อธิบายให้เห็นถึงลกัษณะผูน้ าท่ีส่ือสารให้ผูต้ามรู้ถึงความคาดหวงัอยา่งสูง กระตุน้ผูต้ามโดยการจูง
ใจใหผู้ต้ามมีพนัธกรณีกบัการเป็นส่วนหน่ึงของการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนัภายในองคก์ารในทางปฏิบติั 
ผูน้ าจะใชส้ัญลกัษณ์และชกัชวนให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรลุผลความส าเร็จ
ของกลุ่มสมาชิก มากกวา่ท่ีจะกระท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง36 

สรุปไดว้า่ การสร้างแรงบลัดาลใจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสร้างความจริงใจและให้ความ
จริงใจกบัผูร่้วมงานอย่างเสมอภาค ใชว้าจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรคป์ลุกใจให้เห็นคุณค่าของ
การพฒันางาน ช่ืนชมความส าเร็จและวางแนวทางแห่งการทา้ทาย ส่งเสริมการกลา้คิด กลา้ปฏิบติั 
ในการปฏิบติังานในแนวทางท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันา 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีหน้าท่ีจดัท านโยบาย 
แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐาน
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ินจึงมีการ
ด าเนินการแบ่งโรงเรียนออกเป็นเขตคุณภาพ ตามแนวนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินงานจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบ

                                         
34พนมพร จนัทรปัญญา, เอกสารประกอบการเรียนวชิา 051723 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

, อา้งแลว้, หนา้ 49. 
35เสนาะ ติเยาว,์ หลกัการบริหาร, พิมพค์ร้ังท่ี 2, อา้งแลว้, หนา้ 205. 
36มนูญ พรมรักษา, “พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด

เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
อา้งแลว้, หนา้ 120. 
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บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของสถานศึกษาใน
สังกดัดา้นต่างๆ เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้สถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ยตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินงานเป็นระบบเครือข่ายโรงเรียน ในการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั อนัจะส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดมี้แนวคิด
ในการท างานร่วมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 จึงก าหนดเขตสถานศึกษาแยกเป็นเขตคุณภาพและมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์
รับผดิชอบในแต่ละเขตการจดัการศึกษาของสถานศึกษาภายใต ้สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีรับนโยบายมาจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้า ท่ีด าเนินการจัดการศึกษาตั้ งระดับปฐมวัยหรือระดับอนุบาล 
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา เป็นหน่วยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนและสังคมภายใต้
บทบญัญติัของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
มีการจดัการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยวิธีการ
หลากหลายในอันท่ีจะส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนามาสู่มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
สถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา37  
 ภารกจิ 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาฯ แผนพฒันาการศึกษาขั้นฐาน และความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 

                                         
 37ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2, “ข้อมูลโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2552”, 2552, (อดัส าเนา). 
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 2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
 3. ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5 .  ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จั ย  แ ล ะ ร วบ ร ว ม ข้ อ มู ล ส า ร สน เ ท ศ ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน
การจดัและการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์การวิชาอาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
พื้นท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยั และการพฒันาการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา  
  11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 สภาพปัจจุบนัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 เป็นผูท่ี้ผ่านการเป็นครูสายผูส้อนมาก่อนเขา้สู่ต าแหน่งโดยการสรรหาแล้ว
เลือกตั้งและจากการสอบคดัเลือกแลว้แต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อนเขา้สู่ต าแหน่งจะตอ้ง
ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการบริหารจาก สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ตามระเบียบของ
คณะกรรมการขา้ราชการครูปฏิบติัราชการอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มี
ประสบการณ์การบริหารงานในสถานศึกษามีระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
บริหารงานจนส าเร็จ สามารถเปล่ียนแปลงองคก์ารไปสู่เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั้ง
ท่ีผ่านการประเมินภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
แล้ว และยงัไม่ได้รับการประเมิน ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาระดับภาวะความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามทฤษฎีของ แบสส์และอโวลิโอ( Bass & Avolio) 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการ
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สร้างบารมี ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาและดา้นการสร้าง
แรงบลัดาลใจ38 เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาให้มีความเจริญกา้วหนา้
ในยคุปฏิรูปการศึกษา 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 บุญเพ็ญ ฤทธ์ิมหันต์ ได้วิจยัเร่ือง การรับรู้ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานในสังกดัส านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยับูรพา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานในสังกดั
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัการศึกษา และต าแหน่งสายงานและศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานประชากรเป็นบุคลากรในสังกดัส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
บูรพา ท่ีปฏิบติังานในส านกังานจ านวน 141 คน39 
 มงคลชัย จตุรพรชัยมงคล ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและแบบ
แลกเปล่ียนของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประเภทโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน จ านวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที (t-test) 
ผลการวิจยัปรากฏผลดงัน้ี ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี การสร้างแรง
บนัดาลใจ การสร้างศรัทธาบารมี การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและกากระตุน้การใช้ปัญญา 

                                         
 38กัลยาณี พรมทอง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในวิทยาลยัศึกษา”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), 2546, 130 หนา้. 
 39บุญเพ็ญ ฤทธ์ิมหันต์, “การรับรู้แบบภาวะผู ้น าของหัวหน้างานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยับูรพา”, งานนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2546, 121 หนา้.  
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ส่วนภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ดงัน้ี ดา้นการให้
รางวลัตามสถานการณ์ และดา้นการบริหารแบบวางเฉย40 
 ภารดี อนันต์นาว ีไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามเพศและวุฒการศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 123คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 2 ขอ้ และแบบ
สอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 49 ขอ้ เก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม
แนวคิดของเบส (Bass) พบวา่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เขต2โดยรวมและรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก จ าแนกตามเพศระหวา่งเพศชาย เพศหญิง โดยรวม
และรายดา้น มีภาวะผูน้ าแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติและจ าแนกตามวุฒิการศึกษาระหวา่ง
ปริญญากบัสูงกว่าปริญญาตรีโดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้ าแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .0541 
 ปสุตา เพง็ประสพ ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 140 คน พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกคือ ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการดลใจ และดา้น
การกระตุน้ใหเ้กิดปัญหา จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของครู โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติจ าแนกตามช่วงชั้นการปฏิบติังานของครู โดยรวมและรายด้าน 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0542  
 นวลทิพย์ กาฬศิริ ได้วิจยัเร่ือง แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถาน ศึกษาการศึกษาขั้น
พื้นฐานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้ตนเองว่ามีภาวะผูน้ าแบบ

                                         
 40มงคล จตุรพรชยัมงคล, “การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ี การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 122 หนา้. 
 41ภารดี อนนัตน์าว,ี “การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2551, 125 หนา้. 
 42ปสุตา เพ็งประสพ, “การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2551, 129 หนา้. 
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จดัการและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ แต่ละดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ครูผูส้อนรับรู้วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า แบบจดัการและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถาน ศึกษารับรู้
ภาวะผูน้ าแบบจดัการของตนเองมากกวา่ครูผูส้อน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและรับรู้ภาวะผูน้ าแบบ
ปฏิรูปของตนเองมากกว่าครูผูส้อนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้ภาวะผูน้ าของตนเองมากกวา่ครูผูส้อนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้
การบริหารแบบวางเฉย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ43 
 ไฉน พรหมเจริญ ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  พบว่าทั้ งด้านพฤติกรรมผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพและ
พฤติกรรมผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้
ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคลของพฤติกรรมผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0544 
 จงจินต์ หิรัญญะสิริ ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้อนในโรงเรียน  ตามหลกัทฤษฎีและแนวความคิด
ของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) มี 4 ลกัษณะ คือ  
 1. ภาวะผูน้ าเชิงอุดมคติ (Idealized influence) 
 2. ภาวะผูน้ าเชิงจูงใจใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation)  
 3. ภาวะผูน้ าเชิงกระตุน้ใหเ้กิดปัญญา (Intellectual stimulation)  
 4. ภาวะผูน้ าเชิงใส่ใจเฉพาะบุคคล (Individualized consideration)  
  ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะผูบ้ริหารช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดพ้ฒันาตนเอง ส่วน

                                         
43นวลทิพย  ์ กาฬศิริ, “แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์), 2547, 112 หนา้. 

44ไฉน พรหมเจริญ, “ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2547, 102 หนา้. 
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ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริหารท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามองความสับสน ยุ่งเหยิงดว้ยวิธีการ
ใหม่45 
 มนัส ญาติเจริญ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  กลุ่ม
โรงเรียนพลบัพลา สังกดัส านกังานประถมศึกษาอ าเภอจนัทบุรี การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานประถมศึกษา 
อ าเภอจนัทบุรี จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ผลการวิจยัพบว่า 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานประถมศึกษาอ าเภอจนัทบุรี ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานประถมศึกษาอ าเภอจนัทบุรี โดยภาพรวมและรายดา้น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ46 
 พิกุล ค าเพชรดี ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาแห่งชาติจงัหวดันครพนมโดยใชเ้คร่ืองมือวดัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร
ตามแนวคิดของ Reddin ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดันครพนม 
เป็นผูบ้ริหารท่ีมีพฤติกรรมการบริหารประเภทท่ีมีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ยแบบนกัพฒันา ร้อย
ละ 47.12 แบบผูย้ึดระเบียบ ร้อยละ 4.44 แบบนกับริหารร้อยละ 4.00 แบบผูเ้ผด็จการ แบบมีศิลปะ
ร้อยละ 0.44 และแบบประเภทมีประสิทธิผลต ่าประกอบด้วย แบบนกับุญร้อยละ 35.56 แบบนัก
ประนีประนอม ร้อยละ 4.44 แบบผูห้นีงานร้อยละ 4.0047 
 สมศรี แจ่มบุญรัตน ไดว้ิจยัเร่ือง แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 9 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียน 44 คนและครูฝ่ายปฏิบติัการสอน 217 คน โดยใช้แบบสอบถามวดัลกัษณะภาวะผูน้ าของ

                                         
45จงจินต ์หิรัญญะสิริ, “คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา  ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและผูส้อนในโรงเรียน”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั:มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2547, 98 หนา้. 

46มนสั ญาติเจริญ, “การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  กลุ่มโรงเรียน
พลบัพลาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 101 หนา้. 

47พิกุล ค าเพชรดี, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดันครพนม”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548, 88 หนา้. 
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ผูบ้ริหารของ Bolman and Deal พบวา่ ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูฝ่ายปฏิบติัการสอนมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอฝางมีพฤติกรรมท่ีเนน้
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก รองลงไปได้แก่พฤติกรรมท่ีเน้นโครงสร้างพฤติกรรมท่ีเน้น
สัญลักษณ์และพฤติกรรมท่ีเน้นการเมือง ตามล าดับ ส่วนด้านลักษณะภาวะผูน้ าของ ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีเน้นทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงไปคือลกัษณะภาวะ
ผูน้ าท่ีเน้นโครงสร้างลักษณะภาวะผูน้ าท่ีเน้นสัญลักษณ์และลักษณะภาวะผูน้ าท่ีเน้นการเมือง 
เช่นกัน ส่วนการประเมินในภาพรวมพบว่า ผู ้บริหารโรงเรียนเป็นผูน้ าและเป็นผู ้บริหารท่ีมี 
ประสิทธิภาพปานกลาง48 
 สะอาด ราชเฉลิม ไดว้ิจยัเร่ือง การใชแ้บบภาวะผูน้ า ความยืดหยุน่ในการใชแ้บบภาวะผูน้ า
และความมีประสิทธิผลในการใช้แบบภาวะผู ้น าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แบบภาวะผูน้ าหลกัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ส่วนใหญ่ คือ แบบเก้ือหนุน ผูน้ าพฤติกรรมเก้ือหนุนสูง บงการต ่า แบบภาวะผูน้ ารอง คือ แบบ
แนะน าก ากบัดูแล ผูน้ ามีพฤติกรรมบงการสูง เก้ือหนุนสูง ส่วนแบบภาวะผูน้ าท่ีตอ้งพฒันา คือ แบบ
มอบหมายงาน ผูน้ ามีพฤติกรรมเก้ือหนุนต ่า บงการต ่า ส่วนการยดืหยุน่ในการใชแ้บบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใชป้านกลาง กล่าวคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปรับเปล่ียนการใช้ภาวะ
ผูน้ าแบบต่าง ๆ ในการบริหารงานได้ตามสมควรไม่ได้ยึดภาวะผูน้ าแบบใดแบบหน่ึงตายตัว 
ผูบ้ริหารท่ีมีอายุมากข้ึนและมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งมากข้ึน มีความยืดหยุน่ในการใช้
แบบภาวะผูน้ ามากข้ึน ในขณะท่ีความมีประสิทธิผลในการใช้แบบภาวะผูน้ าเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถและความมุ่งมัน่ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาปานกลางผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 41- 50 ปีและมี
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งนอ้ยกวา่ 5 ปี มีประสิทธิผลในการใชแ้บบภาวะผูน้ าสูงกวา่กลุ่ม
อ่ืน ๆ49 

                                         
48สมศรี แจ่มบุญรัตน, “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยาย

โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 9”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2548, 159 หนา้. 

49สะอาด ราชเฉลิม, “แบบภาวะผูน้ า ความยืดหยุ่นในการใช้แบบภาวะผูน้ าและความมี
ประสิทธิผลในการใช้แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จงัหวดัอุตรดิตถ”์, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 
2548, 128 หนา้. 
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 ถาวร เกียรติทับทิว  ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการศึกษาเฉพาะในกรณี 6 กระทรวงหลกัของประเทศไทย 
พบว่า  ผู ้บังคับบัญชาควรจะปรับเปล่ียนรูปแบบภาวะผู ้น าให้สอด คล้องกับวุฒิภาวะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดทั้งการท่ีผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ียดึติดกบัภาวะผูน้ าทางพฤติกรรมศาสตร์ คือยึด
ติดกบัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเกินไป ท าใหข้าดความยดืหยุน่ในสถานการณ์ต่าง ๆ50  
 วสันต์ ช่างนาค ไดว้จิยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาอ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จ าแนกตามประเภทโรงเรียนและประสบการณ์ในการบริหาร ผลวิจยั
พบวา่ 1) พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการให้การยอมรับนบัถือ ดา้นการ
ใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน และการเขา้สังคมไดดี้ อยูใ่นระดบั 
ดีมาก 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถม ศึกษา
อ าเภอขลุง จงัหวดั จนัทบุรี ท่ีอยูโ่รงเรียนต่างประเภทกนั โดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาอ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารต่างกนั โดยรวมและราย
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ51 
 พนิดา ดามาพงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาแบบประเมินภาวะผูน้ าสุขภาพดีถว้นหน้าของ
สาธารณสุขอ าเภอ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของตนเองอยู่
ในระดบัสูงมาก ส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยูใ่นระดบัสูง 2) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตาม
การรับรู้ของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัสูง ส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง3) ภาวะ
ผูน้ าเชิงปฏิรูป และภาวะผูน้ าเชิงจดัการของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของตนเองและขา้ราชการครู

                                         
50ถาวร เกียรติทับทิว, “รูปแบบภาวะผูน้ าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติัราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลกัของไทย”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2548, 125 หนา้. 

51วสันต์ ช่างนาค, “การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษา,อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 108 หนา้. 
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แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 โดยผูบ้ริหารรับรู้ภาวะผูน้ าของตนเองทั้ง เชิงปฏิรูปและเชิง
จดัการสูงกวา่การรับรู้ของขา้ราชการครู52 
 วินัย ฉิมวงษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตาม
การ รับรู้ของตนเองและขา้ราชการครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดั
ระยอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัท่ีสร้างข้ึนโดยใช ้
ทฤษฎีภาวะผูน้ าของบาส (Bass) และแบบประเมินภาวะผูน้ า สุขภาพดีถว้นหน้าของสาธารณสุข
อ าเภอ ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของของตนเองอยู่ใน
ระดบัสูงมากส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยูใ่นระดบัสูง 2) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการ
รับรู้ของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัสูงส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ภาวะผูน้ าเชิง
ปฏิรูปและเชิงจดัการของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของตนเองและขา้ราชการครูแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารรับรู้ภาวะผูน้ าของตนเองทั้งภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและเชิง
จดัการสูงกวา่การรับรู้ของครู53 
 อภิวรรณา แก้วเลก็ ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษาเขต 1 โดยใช้กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของ
โรงเรียน 26 คน และครูจ านวน 381 คน ใชแ้บบสอบถามภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพโดยพฒันา
เคร่ืองมือมาจากแนวความคิดของ บาสและมิสเกลและคณะผลการวิจยัปรากฏวา่ผูบ้ริหาร โรงเรียน
ใชภ้าวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและแบบเปล่ียนสภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และใช้ภาวะผูน้ า แบบ
แลกเปล่ียนมากกว่าภาวะผูน้ า แบบเปล่ียนสภาพประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยสภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลางและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน54 
 สุวนัิย น่วมเจริญ ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย ศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ระดบัมธัยมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ผลการวิจยั พบวา่ ภาวะ

                                         
52พนิดา ดามาพงศ์, “การพฒันาแบบประเมินภาวะผูน้ าสุขภาพดีถว้นหนา้ของสาธารณสุข

อ าเภอ”,วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัมหิดล), 2549, 194 หนา้. 

53วินัย ฉิมวงษ์, “ภาวะผูน้ าเชิงจดัการภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2549, 104 หนา้. 

54อภิวรรณา แก้วเล็ก, “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2549, 118 หนา้. 
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ผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะ ผูบ้ริหารท า
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนเม่ือเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงจ าแนกกลุ่มตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวม สูงสุด และท่ีต ่าสุด คือ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ควรเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
เชิงปริวรรตและน าไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เพื่อหารูปแบบ
การพฒันา ภาวะผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหาร ให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดเพื่อการพฒันา
ต่อไป55 
 เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการกระตุน้การทางปัญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจและดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั ส่วนแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
เทศบาลท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ พบว่าผูบ้ริหารควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มี
วสิัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นแบบอยา่งท่ีดี ให้ก าลงัใจผูร่้วมงาน 
พดูชกัจูงใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน รับฟังปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ความส าคญัและเห็นคุณค่าของ
ผูร่้วมงาน มอบหมายงานอยา่งชดัเจน56 
 กิตติภณ สุวิชญางกูร ได้วิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

                                         
55สุวินัย น่วมเจริญ, “ภาวะผูน้ าเชิงปริวรรตของผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย ศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ระดบัมธัยมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2549, 110 หนา้. 

56เสาวลกัษณ์ ตั้งตระกลู, “ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่น” , 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2550, 109 หนา้. 
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การศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นมีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ และเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างานของครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นมี
ภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ57  
 อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ ไดว้ิจยัเร่ือง ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตอ าเภอเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะ ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม กระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอุทิศเวลา เสียสละมีจิต สาธารณะ มีความชดัเจนใน
การปฏิบติั มองการณ์ไกลและมุ่งอนาคต มีความกระตือรือร้นมุ่งมัน่ ในการปฏิบติังาน ตดัสินใจ
โดยค านึงถึงผลท่ีตามมาทางดา้นศีลธรรมและจริยธรรม  ให้เกียรติกบัผูป้ฏิบติังาน มีการกระจาย
อ านาจและความรับผดิชอบใหก้บัผูร่้วมงาน รู้จกัชกัจูงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ทุ่มเทการท างาน กระตุน้
ใหค้รูเกิดก าลงัใจในการปฏิบติังาน เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
57กิตติภณ สุวชิญางกรู, “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้น ท่ีการศึกษาสตูล”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2551, 129 หนา้. 

58อุทยัวรรณ ฝอยหิรัญ , “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต1”, วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครินทร์), 2551, 108 หนา้. 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดภาวะผูน้ าการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ของแบสส์และอโวลิโอ (Bass 
& Avolio) อา้งใน กลัยาณี พรมทอง59 ดงัน้ี 
 

 ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

                                         
 59 กลัยาณี พรมทอง, “ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในวิทยาลยัศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 
หนา้ 132. 
 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
1.  สถานภาพ 
     1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     1.2  ครูผูส้อน 
2.  ขนาดสถานศึกษา 
      2.1  ขนาดเล็ก 
      2.2  ขนาดกลาง 
      2.3  ขนาดใหญ่ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 2 จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
  1.  ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี 
  2.  ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก    

บุคคล 
  3.  ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
  4.  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 



 

 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 1,877 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 1,877 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
(Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 319 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมี
การกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างแลว้จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 

                                         
 1บุญชม  ศ รีสะอาด ,  “กำรวิ จั ย เบื้ อง ต้น” ,  ฉบับป รับปรุงใหม่ ,  พิมพ์ค ร้ั ง ท่ี  8, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
ผูบ้ริหาร 76 77 50 203 13 13 8 34 

ครูผูส้อน 384 750 540 1,674 65 128 92 285 

รวม 460 827 590 1,877 78 141 100 319 
  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้น
ไวใ้นบทท่ี 1 แล้วสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศพัท์
เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละด้านนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ด้านการสร้าง
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ศรัทธาบารมี มี 10 ขอ้ 2) ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี 10 ขอ้ 3) ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา มี 10 ขอ้ 4) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มี 10 ขอ้ 
 3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีค่า IOC อยูใ่นระดบั 0.67 - 1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุก
ขอ้ค าถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความ
เช่ือมัน่ (reliability)ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค  (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.94 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 
1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใชใ้น
การวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน 
  
ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 

1. ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี 0.94 
2. ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 0.94 
3. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 0.94 
4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.94 

รวม 0.94 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 วิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี2  
 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกสถานภาพ โดยใช้ค่า t – test 
(Independent samples)  

                                         
2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 121. 
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 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้(F - test, One – way ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบที (t – test) และการ
ทดสอบเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้าง
ศรัทธาบารมี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา และดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ และศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 4 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 
 ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ไดแ้ก่ต าแหน่งในการปฏิบติังานและขนาดของสถานศึกษา 2) แบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย
ของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
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 t  แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
 SS  แทน ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of square) 
 MS  แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean of square) 
 df  แทน ค่าความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัน าเสนอขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2โดยภาพรวมและรายดา้น 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพ 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.1 ข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 34 10.66 
 ครูผูส้อน 285 89.34 
  รวม 319 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
 สถานศึกษาขนาดเล็ก 78 24.45 
 สถานศึกษาขนาดกลาง 141 44.20 
 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 100 31.35 

  รวม 319 100.00 
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 จากตาราง 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.66 และครูผูส้อน จ านวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 89.34 ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 24.45 สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 141 คนคิดเป็นร้อย
ละ 44.20 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.35  
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของสถานศึกษา 
 1.1 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างศรัทธาบารมี  
 
ตารางที ่4.2 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
ศรัทธาบารมี  

 

ข้อที่ ด้านการสร้างศรัทธาบารมี 
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานรู้จกัอุทิศตน
ท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4.27 0.86 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 4.17 0.89 มาก 
3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการ

ท างานอยา่งชดัเจน 
4.13 0.81 มาก 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน 4.11 0.81 มาก 
5 เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.10 0.82 มาก 
6 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานผกูพนักบั

สถานศึกษา 
4.05 0.82 มาก 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามยติุธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 4.04 0.89 มาก 
8 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4.02 0.83 มาก 
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ตารางที ่4.2 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
ศรัทธาบารมี (ต่อ) 

 

ข้อที่ ด้านการสร้างศรัทธาบารมี 
X  S.D. แปลผล 

9 เพื่อนร่วมงานมีศรัทธาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.97 0.80 มาก 
10 เพื่อนร่วมงานปฏิบติัตามค าแนะน าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
3.95 0.84 มาก 

รวม 4.09 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.09)  
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานรู้จกัอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม( X = 4.27) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ( X = 
4.17) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เพื่อนร่วมงานปฏิบติัตามค าแนะน าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ( X = 
3.95)  
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ข้ันพืน้ฐานสังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
ศรัทธาบารมี จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสร้างศรัทธาบารมี 34 4.24 0.48 285 4.06 0.64 2.32* 0.02 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.3 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
ศรัทธาบารมี จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
สร้าง
ศรัทธา
บารมี 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.13 4.16 3.80 
ระหวา่งกลุ่ม 2 3.49 1.74 

4.86** 0.01 ภายในกลุ่ม 316 96.61 0.36 
รวม 318 100.10  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.5 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างศรัทธาบารมี 

 

ขนาดสถานศึกษา X  ขนาดเลก็ 
(4.13) 

ขนาดกลาง 
(4.16) 

ขนาดใหญ่ 
(3.80) 

ขนาดเลก็ 4.13 - 0.03 -0.33** 
ขนาดกลาง 4.16 - - -0.36** 
ขนาดใหญ่ 3.80 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีมีค่าเฉล่ียมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ 
 2. ศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

 

ที่ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงได้
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.45 0.69 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็นกนัเองต่อเพื่อนร่วมงาน 4.36 0.80 มาก 
3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดงความ

คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
4.24 0.77 มาก 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

4.22 0.70 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความช่ืนชมความสามารถและ
ผลงานของเพื่อนร่วมงาน 

4.22 0.79 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามความสามารถของ
เพื่อนร่วมงาน 

4.20 0.78 มาก 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เพื่อน
ร่วมงาน 

4.20 0.80 มาก 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพยายามตอบสนองความต้องการของ
เพื่อนร่วมงาน 

4.15 0.75 มาก 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้มูลเก่ียวกบั คุณสมบติัส่วนตวัของ
เพื่อนร่วมงาน 

4.11 0.85 มาก 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของเพื่อนร่วมงาน 4.10 0.83 มาก 
รวม 4.23 0.61 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัภาวะผูน้ า ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.23)  
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงได้ความสามารถในการ
ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ (X = 4.45) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็นกนัเอง
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ต่อเพื่อนร่วมงาน (X = 4.36) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของ
เพื่อนร่วมงาน (X = 4.10)  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

34 4.36 0.38 285 4.19 0.65 1.76 0.08 

 

 จากตารางท่ี 4.7 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่แตกต่างกนั 
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4. 8 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการค านึงถึงความปัจเจกบุคคล จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ค านึงถึง
ความเป็น
ปัจเจก
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.34 4.18 3.91 
ระหวา่งกลุ่ม 2 8.73 4.37 

12.48** 0.00 ภายในกลุ่ม 316 93.06 0.35 
รวม 318 101.79  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



58 
 

 จากตารางท่ี 4.8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.9 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา X  ขนาดเลก็ 
(4.34) 

ขนาดกลาง 
(4.18) 

ขนาดใหญ่ 
(3.91) 

ขนาดเลก็ 4.34 - 0.16* 0.43** 
ขนาดกลาง 4.18 - - 0.27** 
ขนาดใหญ่ 3.91 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01,* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.9 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง มีระดบัภาวะผูน้ าแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่และ
สถานศึกษาขนาดกลางกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 3. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 3.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา 
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ตารางที ่4.10 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา 

 

ที่ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความใฝ่รู้
มากข้ึน 

4.23 0.76 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแนะใหเ้พื่อนร่วมงานจดัท า SWOT 
ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพฒันางาน 

4.22 0.84 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าใหเ้พื่อนร่วมงานท างานเป็นทีม 4.21 0.81 มาก 
4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อนร่วมงานใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
4.18 0.80 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อนร่วมงานใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

4.16 0.69 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาและเหตุการณ์ ต่าง ๆ ใหเ้พื่อนร่วมงานทราบ 

4.16 0.82 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ของเพื่อนร่วมงาน 

4.14 0.75 มาก 

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานตระหนักถึง
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

4.14 0.80 มาก 

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าเพื่อนร่วมงานใหศึ้กษาปัญหา
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

4.13 0.76 มาก 

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้เพื่อนร่วมงานให้รู้จกัศึกษา
คน้ควา้วธีิแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ 

4.08 .079 มาก 

รวม 4.16 0.62 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.16)  
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 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความใฝ่รู้มากข้ึน ( X = 4.23) 
รองลงมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแนะใหเ้พื่อนร่วมงานจดัท า SWOT ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
พฒันางาน ( X = 4.22) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้เพื่อนร่วมงานให้รู้จกั
ศึกษาคน้ควา้วธีิแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ (X = 4.08)  
 3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ 
 
ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญา จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 34 4.34 0.40 285 4.12 0.65 2.38* 0.02 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียมากกว่า
ครูผูส้อน 
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้น
การใช้ปัญญาจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

การกระตุ้น
การใช้ปัญญา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.31 4.11 3.76 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 8.73 4.37 

12.48** 0.00 ภายใน
กลุ่ม 

316 93.06 .35 

รวม 318 101.79  
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา ท่ีมีขนาดสถานศึกษา
ต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.13 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  

 

ขนาดสถานศึกษา X  ขนาดเลก็ 
(4.31) 

ขนาดกลาง 
(4.11) 

ขนาดใหญ่ 
(3.76) 

ขนาดเลก็ 4.31 - 0.20* 0.55** 
ขนาดกลาง 4.11 - - 0.35** 
ขนาดใหญ่ 3.76 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .01,* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 
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 จากตารางท่ี 4.13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัภาวะผูน้ า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
กลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 4. ศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 4.1 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 
ตารางที ่4.14 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

 

ที่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไว ้

4.34 0.75 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.30 0.78 มาก 
3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้บรรลุ

เป้าหมาย 
4.23 0.74 มาก 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของการท างาน
และวางแผนในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.20 0.75 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานตระหนกัถึงส่ิง
ท่ีควรไดรั้บการพิจารณา 

4.18 0.80 มาก 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเน้น
ประเด็นท่ีคาดหวงัชดัเจน 

4.17 0.76 มาก 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาพูดถึงแนวทางในการพัฒนาให้มี
คุณภาพ 

4.17 0.82 มาก 
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ตารางที ่4.14 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ (ต่อ) 

ที่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
X  S.D. แปลผล 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผูร่้วมงานท างานได้เต็ม
ศกัยภาพ 

4.15 0.76 มาก 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
กบัเพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4.15 0.92 มาก 

 10 ผูบ้ริหารสถานก าหนดมาตรฐานการท างานไวใ้นระดบัเกณฑ์
สูง 

4.14 0.80 มาก 

รวม 4.20 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีระดบัภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20)  
 โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้(X = 4.34) 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างาน ( X = 4.30) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการท างานไวใ้นระดบัเกณฑสู์ง (X = 4.14)  
 4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทยีบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 34 4.38 0.44 285 4.16 0.67 2.27* 0.02 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.15 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัภาวะผูน้ าของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3. การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ด้านการ
สร้างแรง
บันดาลใจ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
ของโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.34 4.16 3.75 
ระหวา่งกลุ่ม 2 5.24 2.62 

9.92** 0.00 ภายในกลุ่ม 316 69.98 .26 
รวม 318 75.22  

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.16 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีระดบัภาวะผูน้ า ดา้นการสร้างแรงบนัดาล
ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที ่4.17 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา X  ขนาดเลก็ 
(4.34) 

ขนาดกลาง 
(4.16) 

ขนาดใหญ่ 
(3.75) 

ขนาดเลก็ 4.34 - 0.18* -0.59** 
ขนาดกลาง 4.16 - - -0.41** 
ขนาดใหญ่ 3.75 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01,* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ และผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีภาวะผูน้ าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดกลาง มีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ และเปรียบเทียบภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 ดา้นนั้นจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี
ลกัษณะเป็น แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม แยกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบที (t–test แบบ Independent samples) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ( F–test แบบ One–way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 จากการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สรุปผลไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างศรัทธาบารมี และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
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 1.1 ระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างศรัทธาบารมี 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.09) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้เพื่อนร่วมงานรู้จกั
อุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม( X = 4.27) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ( X = 4.17) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เพื่อนร่วมงานปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ( X = 3.95)  
 1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน  
 1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดสถานศึกษา
ขนาดกลางมีค่าเฉล่ียมากกว่าผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กและผู ้บริหาร
สถานศึกษาขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 2. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 2.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.23) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียง
ค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี ขอ้ท่ีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เพื่อน
ร่วมงานแสดงได้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มความสามารถ ( X = 4.45) รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็นกนัเองต่อเพื่อนร่วมงาน( X = 4.36) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของเพื่อนร่วมงาน (X = 4.10)  
 2.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น ไม่
แตกต่าง  
 2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ 
 3. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
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 3.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.16) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัได้ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมี
ความใฝ่รู้มากข้ึน (X = 4.23) รองลงมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแนะให้เพื่อนร่วมงานจดัท า SWOT 
ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพฒันางาน ( X = 4.22) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
กระตุน้เพื่อนร่วมงานใหรู้้จกัศึกษาคน้ควา้วธีิแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ (X = 4.08) 3.2 ก า ร
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 
 3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผูน้ าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 4. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 4.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.20) โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ีย
ระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี คือ โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได้
ดงัน้ี ข้อท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไว ้ ( X = 4.34) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างาน ( X = 
4.30) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการท างานไวใ้นระดบัเกณฑ์
สูง(X = 4.14)  
 4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน 
 4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผูน้ า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ และผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีภาวะผูน้ า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง มีภาวะผูน้ าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัจึง
น ามาอภิปรายผลโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างศรัทธาบารมี และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

1.1 ระดบัภาวะผูน้ าการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี อยู่
ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติั ได้ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี มีอุดมการณ์ในหลาย ๆ เร่ือง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถ มี
ความรู้ท่ีทนัเหตุการณ์ มีความเป็นกลัยาณมิตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีเป้าหมายและอุดมการณ์
ในการท างานอย่างชดัเจนและ ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความจริงใจต่อกนั เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารแสดงภาวะผูน้ าตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท าการบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
ซ่ึงนอกเหนือจากน้ีแลว้ในการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพลกัษณะความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารก็
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีมีอยูใ่นตวัผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ หวน พินธุพันธ์ุ กล่าวว่า 
กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน 
นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความ
ตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีต่อบุคคล เพื่อให้
บุคคลพฒันาตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู ่ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ กล่าว่า กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความ
ตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่กรกช วัฒนวิริยะ ไดศึ้กษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าของศึกษาธิการจงัหวดั ตามการ
รับรู้ของศึกษาธิการอ าเภอในภาคเหนือ ผลการศึกษาพบปรากฏว่าศึกษาธิการจงัหวดัมีพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าดา้นมุ่งงานมาก ในดา้นความตอ้งการให้งานบรรลุเป้าหมายแสดงให้ผูร่้วมงานเขา้ใจการ
ปฏิบติัของตนอย่างชัดเจน เร่งรัดให้ผูร่้วมงานท างานให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา สนับสนุนให้
ผูร่้วมงานท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน ให้ผูร่้วมงานทราบถึงความมุ่งหวงัของหน่วยงานท่ีมีต่อ
การท างานของผูร่้วมงานและพฤติกรรมภาวะผูน้ าดา้นมุ่งงานท่ีพบนอ้ยคือ ต าหนิผูร่้วมงานต่อหนา้
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ในการท างานท่ีบกพร่องและชอบให้ผูร่้วมงานปฏิบติัตนอยา่งห่างเหิน ส่วนพฤติกรรมภาวะผูน้ ามุ่ง
สัมพนัธ์ท่ีพบมากคือ วางตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของผูร่้วมงาน กระท าแต่ส่ิงท่ีดี ให้ความเป็นกนัเองต่อ
ผูร่้วมงานและพฤติกรรมภาวะผูน้ าดา้นมุ่งสัมพนัธ์ท่ีพบนอ้ย คือ ไม่ยอมรับฟัง ความคิดเห็นใหม่ ๆ 
และวางตนเหนือผูอ่ื้น 

1.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น
แตกต่าง โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกวา่ครูผูส้อน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีอุดมการณ์ในหลาย ๆ เร่ือง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถ มีความรู้ท่ีทนั
เหตุการณ์ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการท างานอย่างชดัเจนสร้างให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความจริงใจต่อกนัใช้คุณธรรมหรือหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ไดก้ล่าวไวว้า่สร้างแรงบนัดาลใจมีความสัมพนัธ์
อย่างใกลชิ้ดกบัการสร้างบารมี เพราะผูน้ าจะสร้างแรงบนัดาลใจ โดยกระตุน้อารมณ์ผูต้ามให้เพิ่ม
ความตระหนกัและเขา้ใจเป้าหมายและเห็นคุณค่าของเป้าหมายและเช่ือมัน่วา่จะปฏิบติังานจนบรรลุ
เป้าหมายได้ ซ่ึงยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุปัญญา วิชากุล ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นผือ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุดรธานี เขต 4 พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้นคือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการกระตุน้การใช้ปัญญาและด้านการสร้าง
ศรัทธาบารมี ตามล าดับ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบติัสูงกวา่ครูผูส้อน 

1.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉล่ียมากกวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไดก้ าหนด
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนข้ึน เพื่อสนองนโยบายของแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พร้อมทั้งไดก้ าหนดโครงการอบรมผูบ้ริหารการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย แนวทางปฏิบติังานทกัษะการปฏิบติัในหน่วยงาน หนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบและเจตคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชรัตน์ จีนขาวข า กล่าววา่ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ไดรั้บการพฒันาในดา้นความรู้ทกัษะและเจตคติในการบริหารการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นแผนการศึกษาชาติ ศาสนาและศิลปวฒันธรรมของแผนการศึกษาชาติ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ 2545-2549) ของกระทรวง- ศึกษาธิการโดยเฉพาะในเร่ืองการเตรียมคนเขา้สู่ต าแหน่ง พนิดา 
ดามาพงศ์ ไดศึ้กษาการพฒันาแบบประเมินภาวะผูน้ าสุขภาพดีถว้นหน้าของสาธารณสุขอ าเภอ  
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ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของตนเองอยูใ่นระดบัสูงมาก 
ส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยู่ในระดบัสูง 2) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของ
ขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัสูง ส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง3) ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป 
และภาวะผูน้ าเชิงจดัการของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของตนเองและขา้ราชการครูแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 โดยผูบ้ริหารรับรู้ภาวะผูน้ าของตนเองทั้ง เชิงปฏิรูปและเชิงจดัการสูงกวา่การ
รับรู้ของขา้ราชการครู 

2. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล อยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัได ้คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานแสดงไดค้วามสามารถในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็นกนัเองต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากวา่ ผูบ้ริหาร
เอาใจใส่ และเป็นกนัเองต่อเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้
แสดง ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิติ เทียนทอง กล่าวา่
ความสามารถของแต่ละบุคคลในอันท่ีจะก่อให้กิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกลุ่มโดยใชก้ารชกัจูงใหบุ้คคลหรือกลุ่มปฏิบติัตามความคิดเห็นความตอ้งการของ
ตนดว้ยความเต็มใจและยินดีให้ความร่วมมือดงันั้นผูน้ าคือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มในอนัท่ี
จะก่อใหเ้กิดการกระท ากิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม  

2. 2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดง
ได้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มความสามารถ ตอบสนองความตอ้งการและเอาใจใส่ต่อ
เป้าหมายของเพื่อนร่วมงาน สอดคลอ้งกบั นพมาศ บุญถนอม ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูน้ า
และผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดั
ตราดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 307 คน ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการรู้จกั
ปรับปรุงแกไ้ขดา้นการให้การยอมรับนบัถือ ดา้นการให้การช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้น
การประสานงานและดา้นการเขา้สังคมไดดี้อยูใ่นระดบัสูงและผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมผูน้ า
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบั นวลทิพย์ กาฬศิริ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะ
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ผูน้ าของผูบ้ริหารสถาน ศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษารับรู้ตนเองว่ามีภาวะผูน้ าแบบจดัการและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็น รายดา้น พบวา่ แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก ครูผูส้อนรับรู้วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผูน้ า แบบจดัการและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่แต่ละ
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารสถาน ศึกษารับรู้ภาวะผูน้ าแบบจดัการของตนเองมากกวา่ครูผูส้อน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติและรับรู้ภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปของตนเองมากกว่าครูผูส้อนอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้ภาวะผูน้ าของตนเอง
มากกวา่ครูผูส้อนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้การบริหารแบบวางเฉย แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

2.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรนอ้ยผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงบุคลากรได้
ง่าย และมีขอ้มูลเก่ียวกบั คุณสมบติัส่วนตวัของเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเอาใจใส่และเป็นกนัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วินัย ฉิมวงษ์ 
ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการ รับรู้ของตนเองและขา้ราชการครู
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดัระยอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัท่ีสร้างข้ึนโดยใชท้ฤษฎีภาวะผูน้ าของบาส (Bass) และ
แบบประเมินภาวะผูน้ า สุขภาพดีถว้นหนา้ของสาธารณสุขอ าเภอ ผลการวิจยัพบวา่ 1. ภาวะผูน้ าเชิง
ปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของของตนเองอยู่ในระดบัสูงมากส่วนภาวะผูน้ าเชิงจดัการอยู่ใน
ระดบัสูง 2. ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปของผูบ้ริหารตามการรับรู้ของขา้ราชการครูอยูใ่นระดบัสูงส่วนภาวะ
ผูน้ าเชิงจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 3. ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและเชิงจดัการของผูบ้ริหารตามการรับรู้
ของตนเองและขา้ราชการครูแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารรับรู้
ภาวะผูน้ าของตนเองทั้งภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปและเชิงจดัการสูงกว่าการรับรู้ของครู ซ่ึงยงัสอดคลอ้ง
กบั ขวญัชัย พลูเจริญ ไดท้  าการการศึกษาภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในอ าเภอบ้านโพธ์ิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การวิจัยน้ีเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดบัภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในอ าเภอบา้นโพธ์ิ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการบริหารงานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเวน้ด้านการมุ่งความส าคัญ
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รายบุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม และ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน้ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

3.1 ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่
ในระดบัมาก โดยมีขอ้สังเกตจากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดบัปฏิบติัไดด้งัน้ี ขอ้ท่ี
มีการปฏิบติัสูงสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความใฝ่รู้มากข้ึน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาช้ีแนะให้เพื่อนร่วมงานจดัท า SWOT ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพฒันางาน ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ผูบ้ริหารมีการแสวงหาความรู้ให้กบัตนเองมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ สต๊อกดิล กล่าววา่การมีความคิดริเร่ิมในการท างานการเป็นผูน้ ามิใช่การมีต าแหน่งหนา้ท่ีโดย
ไม่กระตือรือร้นแต่การเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีตอ้งการความคิดริเร่ิมและหาทางบ ารุงรักษา
กิจการท่ีปฏิบติัจากความหมายของผูน้ าต่าง ๆ เหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูน้  าเป็นผูท่ี้มีความสามารถใน การ
ท าใหกิ้จกรรมกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละ เศาวนิต เศาฌานนท์ กล่าววา่ภาวะผูน้ า คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา่พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ช้ีน า 
ผลกัดนัให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามความตอ้งการ
โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองคก์ารเป็นเป้าหมาย  

3.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียมากกว่าครูผูส้อน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อนร่วมงานใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน กระตุน้เพื่อนร่วมงานให้
รู้จกัศึกษาคน้ควา้วิธีแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ ซ่ึงคลอ้งกบัแนวคิดของประเสริฐ แก้วประทีป ได้
ท  าการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 2 มีภาวะผูน้ ารายดา้นพบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดบัสูง ภาวะผูน้ าการ
แลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัปานกลางและภาวะผูน้ าแบบตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า ขนาดโรงเรียนต่างกนั
มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบตามสบาย รายด้าน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัโดยรวมและภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าแบบตามสบายแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นภาวะผูน้ า
การแลกเปล่ียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์มาก
มีการใช้ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากกว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์น้อย ซ่ึงยงัสอดคล้องกับ   
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มงคลชัย จตุรพรชัยมงคล ไดก้ารศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและแบบ
แลกเปล่ียนของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประเภทโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน จ านวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที (t-test) 
ผลการวิจยัปรากฏผลดงัน้ี ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี การสร้างแรง
บนัดาลใจ การสร้างบารมี การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุน้เชาวปั์ญญา ส่วนภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการให้รางวลัตาม
สถานการณ์ และดา้นการบริหารแบบวางเฉย 

3.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ อาจ
เน่ืองจากวา่ สถานศึกษาท่ีมีจ านวนบุคลากรมาก อาจเกิดความยุง่ยากในการบริหาร ปรับปรุงพฒันา
งาน การส่งเสริมให้รู้จกัศึกษาค้นควา้วิธีแก้ปัญหาด้วยเทคนิคใหม่ ๆ เกิดความยุ่งยากมากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุปัญญา วิชากุล ไดศึ้กษาเปรียบเทียบภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอบา้นผือ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่าอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายดา้นคือ ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาและดา้นการ
สร้างบารมี ตามล าดบั ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบติัสูงกว่าครูผูส้อน ส่วนสังกดัประเภท
สถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษามีสภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูงกวา่โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมธัยม 
ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบั อภิวรรณา แก้วเล็ก ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาเขตการศึกษาเขต 1 โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ของโรงเรียน 26 คน และครูจ านวน 381 คน ใชแ้บบสอบถามภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพโดย
พฒันาเคร่ืองมือมาจากแนวความคิดของ บาสและมิสเกลและคณะผลการวิจยัปรากฏว่าผูบ้ริหาร 
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โรงเรียนใชภ้าวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและแบบเปล่ียนสภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง และใชภ้าวะผูน้ า 
แบบแลกเปล่ียนมากกว่าภาวะผูน้ า แบบเปล่ียนสภาพประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษาโดย
สภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

4. ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

4.1 ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ อยูใ่น
ระดับมาก โดยมีข้อสังเกตจากการวิเคราะห์ข้อมูล จากการเรียงค่าเฉล่ียระดับปฏิบัติได้ ดังน้ี 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไวร้องลงมาคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานและผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
บรรลุเป้าหมาย ทั้งอาจเน่ืองมากจากภาวะผูน้ ามีกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่า
พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ช้ีน า ผลกัดนัให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มมีความเต็มใจ
และกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามความตอ้งการโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองคก์ารเป็น
เป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ พากเพียร ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ าของ
ศึกษาธิการจงัหวดั ตามการรับรู้ของศึกษาธิการอ าเภอในภาคเหนือ ผลการศึกษาพบปรากฏว่า
ศึกษาธิการจังหวดัมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าด้านมุ่งงานมาก ในด้านความต้องการให้งานบรรลุ
เป้าหมายแสดงใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจการปฏิบติัของตนอยา่งชดัเจน เร่งรัดให้ผูร่้วมงานท างานให้ส าเร็จ
ตามก าหนดเวลา สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานท างานอยา่งมีระเบียบแบบแผน ใหผู้ร่้วมงานทราบถึงความ
มุ่งหวงัของหน่วยงานท่ีมีต่อการท างานของผูร่้วมงานและพฤติกรรมภาวะผูน้ าดา้นมุ่งงานท่ีพบนอ้ย
คือ ต าหนิผูร่้วมงานต่อหน้าในการท างานท่ีบกพร่องและชอบให้ผูร่้วมงานปฏิบติัตนอย่างห่างเหิน 
ส่วนพฤติกรรมภาวะผูน้ ามุ่งสัมพนัธ์ท่ีพบมากคือ วางตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของผูร่้วมงาน กระท าแต่ส่ิง
ท่ีดี ให้ความเป็นกันเองต่อผูร่้วมงานและพฤติกรรมภาวะผูน้ าด้านมุ่งสัมพนัธ์ท่ีพบน้อย คือ ไม่
ยอมรับฟัง ความคิดเห็นใหม่ ๆ และวางตนเหนือผูอ่ื้น ซ่ึงยงัสอดคล้องกบั สะอาด ราชเฉลิม ได้
ศึกษาการใชแ้บบภาวะผูน้ า ความยดืหยุน่ในการใชแ้บบภาวะผูน้ าและความมีประสิทธิผลในการใช้
แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา
สรุปไดว้่า แบบภาวะผูน้ าหลกัของผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ คือ แบบเก้ือหนุน ผูน้ าพฤติกรรม
เก้ือหนุนสูง บงการต ่า แบบภาวะผูน้ ารอง คือ แบบแนะน าก ากบัดูแล ผูน้ ามีพฤติกรรมบงการสูง 
เก้ือหนุนสูง ส่วนแบบภาวะผูน้ าท่ีตอ้งพฒันา คือ แบบมอบหมายงาน ผูน้ ามีพฤติกรรมเก้ือหนุนต ่า 
บงการต ่า ส่วนการยืดหยุ่นในการใช้แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ปานกลาง 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนมรการปรับเปล่ียนการใชภ้าวะผูน้ าแบบต่าง ๆ ในการบริหารงานไดต้าม
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สมควรไม่ไดย้ึดภาวะผูน้ าแบบใดแบบหน่ึงตายตวั ผูบ้ริหารท่ีมีอายุมากข้ึนและมีประสบการณ์ใน
การด ารงต าแหน่งมากข้ึน มรความยืดหยุ่นในการใช้แบบภาวะผูน้ ามากข้ึน ในขณะท่ีความมี
ประสิทธิผลในการใช้แบบภาวะผูน้ าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปานกลางผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 41- 50 ปีและมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งนอ้ย
กวา่ 5 ปี มีประสิทธิผลในการใชแ้บบภาวะผูน้ าสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 

4.2 การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน โดยผูบ้ริหารมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่า ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากว่า ผูบ้ริหาร ก าหนด
มาตรฐานการท างานไวใ้นระดบัเกณฑสู์ง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ กัมพล แช่มสา ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 
พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความมี
บารมีการดลใจ การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล และการกระตุน้การใชปั้ญญา ตามล าดบั จ  าแนก
ตามประเภทโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหารโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงยงั
สอดคล้องกับ ภิรมย์ ถินถาวร ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครูโรงเรียนในอ าเภอบา้นโพธ์ิ สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา่โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดา้นการสร้างบารมี ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาเป็นอนัดบัสุดทา้ย ผลการเปรียบเทียบแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจ าแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติและจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนดา้นการสร้างบารมีดา้นการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4.3 การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า แตกต่างกัน และท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกนั โดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนัโดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน มี
บริบทในการจดัการบริหารต่างกันไปทั้ งจ  านวน บุคลากร งบประมาณ ท าให้ผูบ้ริหารไม่อาจ
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ตอบสนองความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน และการเสริมสร้างแรงบนัดาลใจอาจท าได้ไม่ทัว่ถึง ซ่ึง
สอดคล้องกบั ถาวร เกียรติทับทิวและพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ได้ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าในการ
เพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการศึกษาเฉพาะในกรณี 6 กระทรวง
หลกัของประเทศไทย พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาควรจะปรับเปล่ียนรูปแบบภาวะผูน้ าให้สอด คลอ้งกบั
วฒิุภาวะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดทั้งการท่ีผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ียึดติดกบัภาวะผูน้ าทางพฤติกรรม
ศาสตร์ คือยดึติดกบัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเกินไป ท าให้ขาดความยืดหยุน่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
ยงัสอดคลอ้งกบั เสาวลักษณ์ ตั้งตระกูล ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาล
นครขอนแก่น พบวา่ ผูบ้ริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการกระตุน้การทางปัญญา ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจและดา้นการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั ส่วนแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
เทศบาลท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ พบว่าผูบ้ริหารควรมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มี
วสิัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นแบบอยา่งท่ีดี ให้ก าลงัใจผูร่้วมงาน 
พดูชกัจูงใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน รับฟังปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ความส าคญัและเห็นคุณค่าของ
ผูร่้วมงาน มอบหมายงานอยา่งชดัเจน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. จากผลการวจิยั เร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ โดยใช้หลกัการและเหตุผล ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อนร่วมงานรักและศรัทธา 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี มีอุดมการณ์ในหลาย ๆ เร่ือง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถ มี
ความรู้ท่ีทนัเหตุการณ์ มีความเป็นกลัยาณมิตร ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองวา่จะพฒันา
ตนเองและโรงเรียนไปในทิศทางไหน แล้วท าให้เป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด ต้องท าให้ทุกคนเห็น
ความตั้งใจและผลงานท่ีตั้งใจท าแลว้ทุกคนจะยอมรับและศรัทธาในตวัท่านเอง การสร้างบารมี คือ 
การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะไดรู้้เขารู้เราจึงจะท าให้รู้แนวทางในการพฒันางาน ควรมีความ
เป็นกัลยาณมิตรกับครูผูส้อนมิใช่กรขู่บังคับเพื่อการอยู่อย่างเป็นสุขของการท างาน ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาควรมีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการท างานอย่างชัดเจน ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความจริงใจต่อกนัใชคุ้ณธรรมหรือหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและ
ส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงาน 
 2. จากผลการวจิยั เร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารใช้นโยบายระบบประชาธิปไตย ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ตอ้งค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลให้โอกาสทุกคนอย่างทัว่ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใช้หลกัจิตวิทยาในการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล รวมถึงครูและนกัเรียนเองดว้ย ผูบ้ริหารท่ีดีควรพบปะพูดคุยกบัครูทุกคน
มิใช่บางคน และรับฟังความคิดเห็นของครูทุกคน ให้ค  านึงถึงค าว่า “ร้อยพ่อ พนัแม่” เน่ืองจาก
บุคคลแต่ละบุคลมีท่ีมาและพื้นฐานความถนัดท่ีแตกต่างกนัในขอ้น้ีเพื่อเป็นการเป็นการบริหาร
สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานตามความสามารถเพื่อน
ร่วมงาน ตอ้งรู้จกัการสร้างทีมงานว่ามีความคลา้ยกนัจะท างาน ให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการทุกกรณี ทุกคนมีความสามารถทุกคนควรให้โอกาสบุคคลท่ีไม่เคยท างานไดล้องท างาน
บา้ง เปิดโอกาส รับฟังความคิดเห็นให้ค  าปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้า แสดงความ
ชมเชย เอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน มอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละคน หาแนวทางในการ
แกปั้ญหาของแต่ละบุคคลในการพฒันางานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 3. จากผลการวจิยั เร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการกระตุน้การใช้ปัญญา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้คณะครูได้ใช้ปัญญาในการคิด บริหารห้องเรียนท างานร่วมกนั มีส่วนร่วม ตอ้งเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐาน
ความเป็นจริงและถูกตอ้ง ไม่ควรใชเ้ฉพาะอ านาจท่ีตนมีมาบงัคบัครูให้ท าตามท่ีตนใจ ปัญญาเกิดมา
จากความรอบคอบและความรอบรู้ควบคู่กนัการบริหารงานในสถานศึกษาจะกระตุน้การใชปั้ญญา
ไดน้ั้นผูบ้ริหารไม่ควรฟังความขา้งเดียวหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
เพื่อนร่วมงานมีความใฝ่รู้มากข้ึน ให้ท าวิจยัในชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการอบรมพฒันา ระดมความคิดในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียนให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการคิดส่งเสริมให้ครูทุกคนท างานเต็มศักยภาพ ได้สนับสนุนวตัถุ อุดมการณ์ และ
งบประมาณในการบริหารจดัการ ใชเ้ทคนิคหลกัจิตวิทยาในการกระตุน้พูดให้เกิดกระบวนการคิด
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป สอบถามขอ้มูลจากชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ยกยอ่ง ชมเชย ผูท่ี้
ท  าดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการกระตุ้นการใช้ปัญญาของ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เกิดการใชค้วามสามารถในการท างานมากท่ีสุดโดยค านึงถึงผลส าฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนมากท่ีสุดตอ้งเสริมใหท้ั้งงบประมาณและก าลงัความคิด 
 4. จากผลการวจิยั เร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ไดแ้ก่ ควรให้ขวญั
ก าลังใจ ให้ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นแก่บุคลากรตลอดจนการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล เพื่อบุคลากรจะไดเ้กิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังาน ในการท างาน
ตอ้งมีการสร้างแรงบนัดาลใจกบัครุผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน ท าใหค้รูท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนในขณะเดียวกนัการเปล่ียนผูน้ าก็คือ การปรับของ
ครูต่อผูบ้ริหารสถานศึกษานั่นเอง ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความเช่ือมัน่ แสดงความเป็น
ศกัยภาพความเป็นผูน้ าออกมาเพื่อให้ครูไดเ้ห็น การสร้างแรงบนัดาลใจก็คือ การรับฟังเหตุผล รับ
ฟังความคิดของบุคคลในโรงเรียนประกอบกับแรงบันดาลใจของทุกคนในโรงเรียนในการ
สร้างสรรคผ์ลงานจึงจะเกิดไม่ใช่เอาความคิดของผูบ้ริหารเป็นใหญ่ ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้เพื่อน
ร่วมงานท างานได้เพิ่มตามศกัยภาพ กระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและ
กระตุน้ให้ท างานย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี สุภาพ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ก าหนด
เป้าหมายและสร้างความมุ่งมัน่ในการไปสู่เป้าหมาย ก าหนดวิสัยทศัน์ในการท างานให้ชัดเจน
เพื่อให้ทุกคนมองภาพความส าเร็จร่วมกนัจะได้เกิดแรงบนัดาลใจ ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน 
ก าหนดเป้าหมายหลกัร่วมกนัและส่งเสริมให้ทุกคนด าเนินงานไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ สร้างความ
เสมอภาคใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานเพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการท างาน กระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการไปสู่จุดมุ่งหมาย ก าหนดขอบเขตของงานและสร้างก าลงัใจให้ทุก คนไปสู่ความส าเร็จ
ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ แต่ขาดการกระตุน้ไม่มีการสร้างแรงบนัดาลใจ ขาดขวญั
และก าลงัใจกบัผูร่้วมงาน สร้างความเคารพนบัถือให้เกิดข้ึน และสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 
มีเง่ือนไขในการท างาน ผูบ้ริหารหาแนวทางร่วมกบัครูในการพฒันางานใหส้ าเร็จเพื่อองคก์รจะไดมี้
พลงัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน กระตุน้และการสร้างพลงังานในทางบวก เช่น กล่าวค าชมเชยยก
ยอ่ง  

5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 จากผลการวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจยัท่ีได้ไปเป็นข้อมูลในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารใหเ้กิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนต่อไป ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากและดา้นการสร้างศรัทธาบารมี มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดจากทั้งหมด 4 ด้าน จึงควรพฒันาให้เป็น
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แบบอย่างท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและมีเป้าหมาย อุดมการณ์ในการท างานอย่างชัดเจน ให้ความ
ยติุธรรมต่อเพื่อนร่วมงานสร้างความศรัทธาจากบุคลากรให้เพิ่มมากข้ึน 
 2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ท่ีรับผิดชอบในการจดั
การศึกษาควรน าผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาสถานศึกษาในสังกดัให้ได้
มาตรฐานและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาคน้ควา้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบเจาะลึกวิธีแสวงหาความรู้ 
ท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายของงานวจิยั  
 2. ควรท าวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ต่อเน่ืองทุก 3-5 ปี 
 3. ควรท าวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 4. ควรท าวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษามี
คุณลกัษณะและภาวะผูน้ าในระดบัใด จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านให้ขอ้มูลหรือความคิดตาม
สภาพท่ีเป็นจริง และกรุณาขอให้ตอบครบทุกขอ้  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามคร้ังน้ี จะสรุปผลใน
ลกัษณะภาพรวมและน าผลไปใชใ้นเชิงวิชาการเท่านั้น ค าตอบของท่านจะไม่กระทบกระเทือนแก่
ตวัท่านแต่ประการใด 
  2. แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  2  ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  2  
ขอ้ 
  ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
   1.  ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี    จ านวน 10  ขอ้ 
   2.  ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล               จ  านวน 10  ขอ้ 
   3.  ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา    จ านวน 10  ขอ้ 
   4.  การสร้างแรงบนัดาลใจ    จ านวน 10  ขอ้  
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

ลดัดา  ธุยะวฒัน์ 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  (      )  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 
 1.  สถานภาพ 
  (      )   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  (      )   ครูผูส้อน 
 2.  สถานศึกษา 
  (      )   ขนาดเล็ก 
  (      )   ขนาดกลาง 
  (      )   ขนาดใหญ่ 
 
ตอนที ่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
ค าช้ีแจง  
 1.  เป็นแบบสอบถามการปฏิบติัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการ
กระตุน้การใชปั้ญญา และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
 2.  ใหท้  าเคร่ืองหมาย   ลงในช่วงวา่งทางขวามือท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัลกัษณะและการ
ปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษามากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวโดยมีเกณฑใ์หเ้ลือกดงัน้ี 
  5 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบั  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบั  มาก 
  3 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบั  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบั  นอ้ย 
  1  หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับพฤติกรรม ส าหรับ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการสร้างศรัทธาบารมี       
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานรู้จกัอุทิศตน

ท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     (    ) V1 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน      (    ) V2 
3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการ

ท างานอยา่งชดัเจน 
     (    ) V3 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน      (    ) V4 
5 เพื่อนร่วมงานมีศรัทธาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา      (    ) V5 
6 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานผกูพนักบั

สถานศึกษา 
     (    ) V6 

7 เพื่อนร่วมงานปฏิบติัตามค าแนะน าของผูบ้ริหารสถานศึกษา      (    ) V7 
8 เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพผูบ้ริหารสถานศึกษา      (    ) V8 
9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามยติุธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน      (    ) V9 
10 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
     (    ) V10 

ด้านการค านึงถึงความเปน นปัจเจกบุคคล       
11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงได้

ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 
     (    ) V11 

12 ผู ้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

     (    ) V12 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

     (    ) V13 

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อนร่วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

     (    ) V14 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความช่ืนชมความสามารถและ
ผลงานของเพื่อนร่วมงาน 

     (    ) V15 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับพฤติกรรม ส าหรั บ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการค านึงถึงความเปน นปัจเจกบุคคล       
16 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตามความสามารถของ

เพื่อนร่วมงาน 
     (    ) V16 

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติังานแก่เพื่อน
ร่วมงาน 

     (    ) V17 

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพยายามตอบสนองความตอ้งการของ
เพื่อนร่วมงาน 

     (    ) V18 

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้มูลเก่ียวกบั คุณสมบติัส่วนตวัของ
เพื่อนร่วมงาน 

     (    ) V19 

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของเพื่อนร่วมงาน      (    ) V20 
 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา       
21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความใฝ่รู้

มากข้ึน 
     (    ) V21 

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแนะใหเ้พื่อนร่วมงานจดัท า SWOT 
ของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพฒันางาน 

     (    ) V22 

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าใหเ้พื่อนร่วมงานท างานเป็นทีม      (    ) V23 
24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อนร่วมงานใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
     (    ) V24 

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อนร่วมงานใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

     (    ) V25 

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาและเหตุการณ์ ต่าง ๆ ใหเ้พื่อนร่วมงานทราบ 

     (    ) V26 

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
ของเพื่อนร่วมงาน 

     (    ) V27 

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงานตระหนกัถึง
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     (    ) V28 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับพฤติกรรม ส าหรับ 

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา       
29 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าเพื่อนร่วมงานให้ศึกษาปัญหา

ความตอ้งการของผูเ้รียน 
     (    ) V29 

30 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุ้นเพื่อนร่วมงานให้รู้จักศึกษา
คน้ควา้วธีิแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ 

     (    ) V30 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ       
31 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ

ตามท่ีก าหนดไว ้
     (    ) V31 

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างาน      (    ) V32 
33 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 
     (    ) V33 

34 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของการ
ท างานและวางแผนในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน 

     (    ) V34 

35 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ให้ 
เพื่อนร่วมงานตระหนกัถึงส่ิงท่ีควรไดรั้บการพิจารณา 

     (    ) V35 

36 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างวสิัยทศัน์ในการพฒันาเนน้
ประเด็นท่ีคาดหวงัชดัเจน 

     (    ) V36 

37 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพดูถึงแนวทางในการพฒันาใหมี้
คุณภาพ 

     (    ) V37 

38 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานท างานไดเ้ตม็
ศกัยภาพ 

     (    ) V38 

39 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
กบัเพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ 

     (    ) V39 

40 ผูบ้ริหารสถานก าหนดมาตรฐานการท างานไวใ้นระดบั
เกณฑสู์ง 

     (    ) V40 
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ภาคผนวก  ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



94 
 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

 
1. นายเกยีรติยศ  บุบผามาลา 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองม่วงใหญ่  ต าบลง้ิว          
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
2. นายสมดี  พรหนองแสง 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตะแกรง  ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
3. นายอุดม  สกจิขวา 

- ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมืองพลบัพลา  ต าบลเมืองพลบัพลา    
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 
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ภาคผนวก  ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว349 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายเกียรติยศ  บุบผามาลา 

  ดว้ย นางลดัดา  ธุยะวฒัน์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205141 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 



97 
 

ที่ ศธ 6012(2)/ว349 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      ส.ต.ต.อุดม  สกิจขวา 

  ดว้ย นางลดัดา  ธุยะวฒัน์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205141 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 



98 
 

ที่ ศธ 6012(2)/ว349 

 

 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสมดี  พรหนองแสน 

  ดว้ย นางลดัดา  ธุยะวฒัน์ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205141 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง   
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  
   
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน  4 ดา้น  คือ  ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี  ดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกของบุคคล  ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2และ เปรียบเทียบภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 4 ดา้นนั้นจ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
ตามระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ผูว้จิยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้จิยัจะเก็บค าตอบของท่าน
เป็นความลบัและน าเสนอผลการวจิยัเป็นลกัษณะภาพรวม  มิใช่เป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อยา่งใด    ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของการ
วจิยั 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน  4  หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั   
   
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3. วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเดนนค าถาม 
ความคิดเหนนของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1.สถานภาพ   
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

2. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
1. ดา้นการสร้างศรัทธาบารมี     
2. ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล   
3. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา     
4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ   

1 1 1 3 1 
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ตอนท่ี 2   ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

∑R IOC 
คนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

ด้านการสร้างศรัทธาบารมี      
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อน

ร่วมงานรู้จกัอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

1 1 1 3 1.00 

2 เพื่อนร่วมงานมีศรัทธาต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อน
ร่วมงานผกูพนักบัสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

4 เพื่อนร่วมงานปฏิบติัตามค าแนะน าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 

5 เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

1 0 1 2 0.67 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามยติุธรรมต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลัยาณมิตรต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีเป้าหมายและ
อุดมการณ์ในการท างานอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
คนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

ด้านการค านึงถึงความเปน นปัจเจกบุคคล      
11 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อน

ร่วมงานแสดงไดค้วามสามารถในการ
ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

1 1 1 3 1.00 

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหเ้พื่อน
ร่วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหา 

1 1 1 3 1.00 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื่อน
ร่วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหา 

1 1 1 3 1.00 

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงความช่ืนชม
ความสามารถและผลงานของเพื่อน
ร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้  าปรึกษาในการ
ปฏิบติังานแก่เพื่อนร่วมงาน 

1 0 1 2 0.67 

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายงานตาม
ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพยายามตอบสนอง
ความตอ้งการของเพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ต่อเป้าหมาย
ของเพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้มูลเก่ียวกบั 
คุณสมบติัส่วนตวัของผูร่้วมงานอยา่งดี 

1 1 1 3 1.00 

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอาใจใส่และเป็น
กนัเองต่อเพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

∑R IOC 
คนที่

1 
คนที่
2 

คนที่
3 

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา  
21 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อน

ร่วมงานแกปั้ญหาการเรียนการสอนโดย
การท าวจิยัในชั้นเรียน 

1 1 1 3 1.00 

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหเ้พื่อน
ร่วมงานใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการ
สอน 

1 1 1 3 1.00 

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหเ้พื่อน
ร่วมงานมีความใฝ่รู้มากข้ึน 

1 1 1 3 1.00 

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาของเพื่อนร่วมงาน 

1 1 1 3 1.00 

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าใหเ้พื่อน
ร่วมงานท างานเป็นทีม 

1 0 1 2 0.67 

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาช้ีแนะใหเ้พื่อน
ร่วมงานจดัท า SWOT ของสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงพฒันางาน 

1 1 1 3 1.00 

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้เพื่อนร่วมงาน
ใหรู้้จกัศึกษาคน้ควา้วธีิแกปั้ญหาดว้ย
เทคนิคใหม่ ๆ  

1 1 1 3 1.00 

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแนะน าเพื่อนร่วมงาน
ใหศึ้กษาปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อน
ร่วมงานตระหนกัถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความคิดเหนนของ
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

∑R IOC 
คนที่

1 
คนที2่ คนที่

3 
30 ผูบ้ริหารสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษาและเหตุการณ์ ต่าง ๆ ให้
เพื่อนร่วมงานทราบ 

1 1 1 3 1.00 

 
31 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

32 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของ
การท างานและวางแผนในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

33 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมงาน
ตระหนกัถึงส่ิงท่ีควรไดรั้บการพิจารณา 

1 1 1 3 1.00 

34 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

1 0 1 2 0.67 

35 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหข้วญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ 

1 1 1 3 1.00 

36 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานท างาน
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

1 1 1 3 1.00 

37 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

1 1 1 3 1.00 

38 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพดูถึงแนวทางในการพฒันา
ใหมี้คุณภาพ 

1 1 1 3 1.00 

39 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างวสิัยทศัน์ในการพฒันา
เนน้ประเด็นท่ีคาดหวงัชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 

40 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการท างาน
ไวใ้นระดบัเกณฑสู์ง 

1 1 1 3 1.00 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกนบรวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/385 

 

 
  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 

   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 

   อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  24 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

 ด้วย นางลัดดา  ธุยะว ัฒน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205141 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    
เขต 2” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ ดร.สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง เป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 

1. ค่า Reliability รวมทั้ง 4 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-          Alpha 
              if Item        if Item       Total          if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation       Deleted 
 
A1         149.3834       453.8984        .4028           .9445 
A2         149.0525       458.0310        .3529           .9447 
A3         149.4057       442.3518        .5710           .9434 
A4         149.1566       456.8319        .4096           .9443 
A5         149.3462       460.3911        .3196           .9448 
A6         149.4280       452.4628        .4427           .9442 
A7         149.3573       443.6061        .5656           .9434 
A8         149.1863       443.7983        .6207           .9429 
A9         149.2347       448.6361        .5277           .9436 
A10        149.4280       454.2147        .4113           .9444 
A11        149.3908       457.8814        .4134           .9443 
A12        149.4391       454.7049        .3896           .9446 
A13        149.3164       446.2383        .5548           .9434 
A14        149.2384       445.4916        .5870           .9431 
A15        149.2309       446.2741        .5812           .9432 
A16        149.4540       454.0657        .4743           .9439 
A17        149.4949       456.2823        .3823           .9446 
A18        149.0302       452.1690        .5378           .9435 
A19        149.0822       451.8609        .4931           .9438 
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A20        149.0674       451.4732        .5586           .9434 
A21        148.9633       448.0818        .6078           .9430 
A22        149.0153       453.1268        .5064           .9437 
A23        149.1083       451.3503        .5441           .9435 
A24        149.0971       451.6819        .5243           .9436 
A25        149.0822       451.3124        .5003           .9438 
A26        149.0971       452.7920        .4589           .9441 
A27        149.1157       451.8991        .4989           .9438 
A28        149.2198       455.2651        .4102           .9444 
A29        149.0971       460.7901        .2961           .9450 
A30        149.0414       459.3128        .3715           .9445 
A31        149.1194       450.0521        .6185           .9430 
A32        149.0785       447.8102        .6193           .9429 
A33        149.1454       449.4052        .5979           .9431 
A34        149.3053       455.4159        .5117           .9437 
A35        149.2607       457.0206        .4673           .9440 
A36        149.1715       453.5901        .4925           .9438 
A37        149.0599       451.1402        .5713           .9433 
A38        149.1417       451.3569        .5389           .9435 
A39        149.4094       456.1594        .4313           .9442 
A40        149.2086       458.3175        .4429           .9441 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .9479 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ  สกุล               นางลดัดา  ธุยะวฒัน์ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ    12 มิถุนายน 2504 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     94 หมู่ท่ี 5 ต าบลหว้ยแถลง   อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

30240 
 
การศึกษา               พ.ศ.2529    การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ประวตัิการท างาน 
  ปัจจุบัน    ครูช านาญการพิเศษ  

      โรงเรียนบา้นจอมศรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
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