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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ ในสงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการท�างาน การศึกษา บทบาทหน้าที่  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน  291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอืค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีภาวะผู้น�า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�าเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการดลใจ มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุ รองลงมาได้แก่ ด้านความมบีารม ีด้านการกระตุน้การใช้ปัญญา และด้านการมุง่ความสมัพนัธ์เป็นรายบคุคล ตามล�าดบั

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการท�างาน การศึกษา 

และบทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า  

  2.1 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�า ในภาพ

รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น�า 

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

  2.3 ครผููส้อนและผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคิดเหน็ว่าผู้บรหิารสถานศึกษา

มีภาวะผู้น�าโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เม่ือพิจารณาภาวะผู้น�าเป็นรายด้าน พบว่ามีด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อ

ทดสอบความแตกต่างของภาวะผู้น�าด้านนี้เป็นรายคู่ระหว่างครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท�างาน

แตกต่างกันพบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 21 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะน�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

แตกต่างจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ จ�านวน 2 คู่  คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น�ามากกว่า 

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานระหว่าง 5-15 ปี และ 16-20 ปี

  2.4 ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารท่ีมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน ปรากฏว่าไม่มี 

ความแตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�า ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
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Abstract
 The purpose of this research aimed to study and compare leadership of school administrators in 

small-sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 12 as classified by gender, working 

experience, educational experience and roles. The samples were 291 academic teachers and school  

administrators. The instruments were questionnaires and statistics employed for data analysis were  

percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA).

 The research findings were as follows:

 1. The overall of school administrators’ leadership in small-sized schools was at a high level. When 

considering each aspect, it was found that the inspiration was in the highest level, followed by charisma, 

stimulation of intelligence, and interpersonal relationship, respectively.  

 2. The comparison of the leadership of school administrators as classified by gender, working  

experience, educational experience and roles of the academic teachers and school administrators showed:

  2.1 The difference in gender statistical significance at .05 level; 

  2.2 No difference in educational experience;

  2.3 No difference in working experience; except the difference in interpersonal relationship with 

statistical significance at .05 level;

  2.4  No difference in roles; 
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บทน�า

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 80 ข้อ 3 ได้ก�าหนดให้พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย เพื่อพัฒนา 

การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให ้ มีความก ้าวหน ้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมท้ังปลูกฝ ังให ้ผู ้ เรียน 

มีจิตส�านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตร 39 ได้ก�าหนด 

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา ในมาตราที่ 9  

ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา

ต้องยึดหลักการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค�านึงถึง

การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน 

สังคมอื่นโดยยึดหลักความเป็นเอกภาพ เชิงนโยบายและ 

มีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพและความต้องการในแต่ละระดบัหรอืท้องที ่ดงัปรากฏ

ในบทบัญญัติในมาตราที่ 39 ที่ว่า ให้กระทรวงกระจาย

อ�านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด ้านวิชาการ  

งบประมาณ การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารงานทัว่ไป 

ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาต ิ2545) จะเหน็ได้ว่าการบรหิารการศกึษามลีกัษณะ

ที่แตกต่างไปจากเดิมท�าให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่เพื่อบริหาร

จัดการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวโดยมีผู้บริหารหรือผู้น�าซึ่ง

เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญและต้องเตรียมพร้อมในตนเอง 

ในทุกๆด้านต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

หรอืประสบการณ์และทีส่�าคญัคอื ผูบ้รหิารต้องม ีภาวะผูน้�า 

ผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าย่อมน�าพาซ่ึงคุณค่าและประโยชน์ให้แก่

กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้น�าจึงเป็นศิลปะของการที่จะมี

อทิธพิลเหนอืบคุคลอืน่เพือ่ให้บคุคลเหล่านัน้มคีวามเชือ่มัน่
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ในตัวผู้น�า มีความเคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้น�า

ด้วยความจริงใจ (พรนพ พุกกะพันธุ์ 2544) ดังนั้นผู้บริหาร

ในฐานะผูน้�าจะต้องให้ความส�าคญักบัภาวะผูน้�า สร้างภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตนเอง มีวิสัยทัศน์ 

ที่กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าท�า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา  

(อุดม สิงโตทอง 2550) ภาวะผู้น�า การเปลี่ยนแปลงจะเป็น

สิ่งที่สามารถจูงใจให้ครูอาจารย์ให้ความร่วมมือกันท�างาน 

ด้วยความเต็มใจเพราะภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงนี้มี 

องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะอยู่ 4 ด้าน คือ ด้านการ 

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Ideological Influence)  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Develop-

ment) ด้านการกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Motiva-

tion) และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(Individualized Consideration) การใช้ภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านของผู ้บริหารสถานศึกษา 

จึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงท้ังบุคลากรและองค ์การ (ประภา  

อัครพงศ์พันธุ์ 2552)

 การจดัการศกึษา มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะต้อง

อาศัยผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะท�าให้การบริหาร

และการศึกษาประสบความส�าเร็จและเป็นไปตามแนวทาง

ที่พึงประสงค์ หากผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น�าที่ดี  

ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย ปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างหนึ่ง

คอืตวัผูน้�าในการจดัการความขดัแย้ง ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

คอื การทราบถงึสาเหตหุรอืแหล่งทีม่าของโอกาสในการเกดิ

ความขัดแย้ง เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการรับมือและจัดการ

กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ

 แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน

ไม่น้อยที่ขาดความเป็นภาวะผู ้น�าในการเปลี่ยนแปลง  

จนท�าให้เกดิปัญหาด้านการบรหิารจดัการ การศกึษา ทีข่าด

ประสิทธิภาพเห็นได้ชัดจากเยาวชนไทยยังเรียนโดยใช้วิธี

ท่องจ�า อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดทักษะในการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ ส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพของการศึกษาโดยรวม ดังนั้น 

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 12 ซึ่งมีองค์ประกอบพฤติกรรม

เฉพาะด้าน เพื่อน�าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของสถานศึกษา 

ในการกระบวนการบริหารของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 12

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา มัธยมศึกษาเขต 12 จ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์

ในการท�างาน การศึกษา และบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน

และผู้บริหารสถานศึกษา    

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้บริหารสถาน

ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ�านวน 1,166 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�านวน 237 คน  

ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 54 คน ของสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 12 รวมทั้งสิ้น 291 คน ได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเชิงชั้นภูมิ

 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจาก

ตารางส�าเร็จรูปในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 

Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 291 คน    

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรอิสระ

  ปัจจัยส่วนบุคคล

  1.1 เพศ

  1.2 ประสบการในการท�างาน

  1.3 การศึกษา

  1.4 บทบาทหน้าที่

 2.  ตัวแปรตาม

  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

  2.1 ด้านความมีบารมี

  2.2 ด้านการดลใจ

  2.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา

  2.4 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 11(2): ก.ค.-ธ.ค. 255934

 ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร

 ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียน

ขนาดเลก็ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา

เขต 12  

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนขนาด

เล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

12 มี 4 ด้าน โดยการศึกษาภาวะผู้น�าของงานวิจัยได้เป็น  

4 แนวทาง ดังต ่อไปนี้  คือ ศึกษาอ�านาจ-อิทธิพล  

(Power-Influence Approach) ของผูน้�า ศกึษาคณุลกัษณะ 

(Trait Approach) ของผู้น�า ศึกษาพฤติกรรม (Behavior 

Approach) ของผู้น�า และศึกษาสถานการณ์ (Situational 

Approach) ของผู้น�า (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 2553) คือ

  1) ด้านความมีบารมี 

  2) ด้านการดลใจ 

  3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

  4) ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 สถานศกึษาซึง่เป็นสถานศกึษาโรงเรยีนขนาดเล็ก

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 12  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยั

ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษา

ค้นคว้าต�ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างข้อ

ค�าถามให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ ที่ต้องการศึกษา  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ  

เพศ การศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และบทบาท

หน้าที่ เป็นแบบสอบถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น�า 

ของผู ้บริหารสถานศึกษามีลักษณะแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ 

การพิจารณา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาภาวะผู้น�า 

ของผู้บริหาร สถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้  

ด้านความมีบารมี ด้านการดลใจ ด้านการกระตุ ้นการ 

ใช้ปัญญา และด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 

จ�านวน 38 ข้อ

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยให ้

ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ 

เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้

 1. ก�าหนดจุดมุ่งหมายและ/หรือกรอบการวิจัย 

ในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถาม

ข้อมลูทัว่ไปและภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

เขต 12

 3. น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3  คน  และคัดเลือก

ข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50  

ขึ้นไป และท�าการปรับปรุงเนื้อหา 

 4. น�าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้ในข้อ 3 ไป

ทดสอบครัง้ที ่2 (Try Out) เพือ่วเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ของ Cronbach ได้

ค่าเท่ากับ 1.00

 5. น�าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4 มาจัดพิมพ์

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูล    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผูว้จิยัด�าเนนิการดงันี้

 1. ประสานเพื่อขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา 

เพื่อแจ้งความจ�านงเพื่อเก็บข้อมูล

 2. น�าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ตามวันและเวลา โดยแจกแบบสอบถามตามสัดส่วนของ 

กลุม่ตวัอย่างแต่ละสถานศกึษา พร้อมอธบิายให้กลุม่ตวัอย่าง

เข้าใจก่อนลงมือตอบแบบสอบถามหรือตอบข้อซักถาม  

กรณีกลุ่มตัวอย่างมีความสงสัยในการตอบแบบสอบถาม

 3. หลังจากอธิบายการตอบแบบสอบถามแล้ว  

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบแบบสอบถามและผู้วิจัยได้

ด�าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้

 1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  
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ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ทั้ง 4 ด้าน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA)ส�าหรับเกณฑ์การให้คะแนน 

ในการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง  

น้อย น้อยที่สุด

 การพิจารณาระดับ ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหาร   

สถานศกึษา โดยน�าค่าเฉลีย่ ( ) เทยีบกบัเกณฑ์ประเมนิตาม

แนวคิดของ เบสท์ (บุญมี พันธุ์ไทย 2546) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 หมายถึง ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ มาก

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50–3.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50–2.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อย

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 หมายถึง ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

 3. ข ้ อมู ล เกี่ ย วกับข ้ อ เสนอแนะ ซ่ึ ง เป ็น

แบบสอบถามปลายเปิด ผูว้จิยัได้รวบรวมแบบสอบถามและ

จ�าแนกข้อมลูทีม่เีนือ้หาเดยีวกนัไว้ เพือ่ใช้ในการสรปุผลการ

วิจัยและอภิปรายผล

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12   

มีภาวะผู้น�าโดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.00) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย พบว่า ด้านการดลใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

(  = 4.24) รองลงมา คือ ด้านความมีบารมี (  = 4.02)  

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (  = 3.91) และด้านการ 

มุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (  = 

3.82) ตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์

ในการท�างาน การศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน

และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 

  2.1 ครูผู ้สอนและผู ้บริหารการศึกษาที่ม ี

เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จ�าแนกตามเพศ โดยรวม 

แตกต่างกัน

  2.2 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 โดยรวม ไม่แตกต่าง

กัน

  2.3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความ 

คิดเห็นต่อภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ขนาดเล็กในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 12 ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั ยกเว้นด้านการมุง่ความ

สมัพนัธ์เป็นรายบคุคล ทีพ่บว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อท�าการทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ ปรากฏว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 21 

ปีขึน้ไป มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัภาวะผู้น�าของผู้บรหิารสถาน

ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แตกต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์

ในการท�างานระหว่าง 5 ปี–15 ปี และ 16 ปี–20 ปี

  2.4 ครูผู ้สอนและผู้บริหารสถานศึกษามี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมและรายด้าน

 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   

มีภาวะผู้น�าโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการดลใจ  

ด้านความมีบารมี ด้านการกระตุ ้นการใช้ปัญญา และ 

ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก  
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ทั้งนี้เพราะว่าการดลใจ ความมีบารมี การกระตุ ้นการ 

ใช้ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์ เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่

ผู้บริหารต้องค�านึงถึงในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นลักษณะของ

ผู้บริหารที่ครูผู้สอนพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ

การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม การโน้มน้าวชกัจงูให้คนอืน่เตม็ใจ

และยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น 

ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถกระตุ้น ให้ผู้ร่วมงานเห็น

แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ส่งผล

ให ้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลรัศมิ์ สิริกรวุฒิพงศ์ (2553) 

ศศิวิมล สุขทนารักษ์ (2554) และพระมนัส อคคธมโม  

(2554 ) 

 2. ครูผู ้สอนและผู ้บริหารสถานศึกษาที่มีการ

ศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้

เพราะว่า ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเลก็ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 

เขต 12 ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี มีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาภาวะผู้น�า

เป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารเพื่อความส�าเร็จ หากไม่มุ่ง

พัฒนาคน ไม่มุ่งพัฒนาผู้น�า ไม่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

เพื่อนร่วมงาน ก็ไม่อาจเติบโตก้าวหน้าได้ ผู้บริหารจึงควร 

ให้ความรักความปรารถนาดีต่อผู ้ร่วมงานอย่างแท้จริง  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมนัส  อคคธมโม (2554) 

 3. ครูผู ้ สอนและผู ้บริหารสถานศึกษาที่ มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทัง้นีเ้พราะว่าภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร

สถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะการบรหิารงานของ

โรงเรียน และความเป็นผู้น�าเป็นปัจจัยในการสร้างความ

ส�าเร็จของผลผลิตทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากผู้อ�านวยการที่

ได้รบัการฝึกฝนภาวะผูน้�า มกีารสร้างแรงจงูให้แก่ผูร่้วมงาน 

ยอมรับฟังคิดเห็นเพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใหม่ ๆ  ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ Dinham and Stephen (2005) 

 4. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิด

เห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ขนาดเลก็ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา 

เขต 12 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะว่า 

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าภาวะ

ผู ้น�าเป ็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารงาน อย่างยิ่งทั้ง 

ในด้านความมีบารมี ด้านการดลใจ  ด้านการกระตุ้นการ 

ใช้ปัญญา และด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล  

การทีจ่ะบรหิารสถานศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ได้ 

ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสร้างบารมี สร้างแรง

บันดาลใจ กระตุ้นการใช้ปัญญา และการให้ความส�าคัญ ซึ่ง

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา การปฏิรูป

การศกึษาให้เกดิขึน้ภายในองค์การทัง้ระบบ สถานศกึษาจะ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ได้หากผู้บริหารสถานศึกษา 

ขาดภาวะผูน้�าอย่างแท้จรงิ หรอืมภีาวะผูน้�าทีไ่ร้ประสิทธผิล 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลรัศมิ์ สิริกรวุฒิพงศ์ (2553) 

ศศิวิมล   สุขทนารักษ์ (2554) และพระมนัส อคคธมโมสม

ถวิล (2554 ) 

ข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร สถานศกึษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 

ต่าง ๆ ดังนี้

 1. จากผลการวิจัยที่ ได ้สถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ควรน�า

ข้อมลูทีไ่ด้ไปวางแผนเพือ่ก�าหนดเป็นแนวทางในการพฒันา

ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัให้มคีณุภาพและ

ประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาการตดิตามการน�าผลการด�าเนนิงาน

มาปฏิบัติในสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอื่นๆ

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

 วิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องจากได้รับความกรุณา

ให้ค�าปรึกษา และช่วยเหลือแนะน�าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

อย่างดียิ่งจาก ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

และดร.พรศักดิ์ จินา กรรมการที่ปรึกษา ท�าให้ผู้วิจัยได้รับ

แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์
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อย่างกว้างขวางในการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
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