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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มจ�าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 140 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 

F-test

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้าง

บารมี รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการค�านึงถึงเอกัตบุคคล ตามล�าดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีเพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถาน

ศึกษาที่แตกต่างกัน มีดังนี้ 

  2.1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า เพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ด้านการกระตุ้น 

เชาวน์ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ท�างาน 

ในสถานศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน  

พบว่า ด้านการค�านึงถึงเอกัตบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�า ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
 The purposes of this research were to study and compare the leadership of school administrators 

under Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3. A total of 140 school administrators 

using the table of Krejcie and Morgan selected by means of a stratified by random sampling were employed 

in the study. Data collection was conducted by using a five-point rating scale questionnaire and percentage, 

mean, standard deviation, t – test, and F-test were utilized in the data analysis.

 The research results were found as follows: 1) the overall results of leadership of school administra-

tors were at a high level. When considering each aspect, charisma leadership (CL) was at the highest level. 
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Consequently the moderate levels were inspiration motivation (IM), intellectual simulation (IS) and  

individualized consideration (IC); 2) in comparing the leadership as viewed by the respondents classified by 

gender, working experience and school–sized, the overall opinion had no difference at a significant level. 

However, in each aspect it was found that (2.1) those who differed in gender viewed the intellectual  

simulation (IS) differently at .05 level of significance, and (2.2) the opinions of the respondents working in 

schools with different size were found to be different at level .05 of significance in the individualized  

consideration (IC).
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บทน�า

 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีมีความ

เจริญก ้าวหน้าด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในทกุๆ ด้าน จงึจ�าเป็นที่

แต ่ละประเทศต้องเรียนรู ้ ท่ีจะปรับตัวให ้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมที่

จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยในการ

เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว คือ “คุณภาพของ

คน” ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึง

เป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ โดยต้องเป็นการศกึษาทีม่ี

คุณภาพ เพื่อท�าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มที่ ท�าให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้

ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถ

ด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ส�านักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา 2553) ซึง่สอดคล้องกบัการพฒันา

ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม

แห่งการเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างยัง่ยนื ให้ความส�าคญักบัการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การ

เรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน

ตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย 

ควบคู ่กับการส่งเสริมให้องค์การ กลุ ่มบุคคล ชุมชน 

ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู ้อย่าง

สร้างสรรค์ สือ่สารด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย รวมถงึการส่งเสรมิ

การศกึษาทางเลอืกทีส่อดคล้องกับความต้องการของผูเ้รยีน

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุน

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส�านักงานคณะ

กรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555)

 การบริหารการจัดการศึกษาถือได้ว่าเป็นงานที่

ส�าคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของชาติ ความเจริญรุ่งเรือง ความ

ก้าวหน้าของประเทศ และการพัฒนาให้ทันกับสังคมโลกที่

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ต้องอาศยัความรูค้วามสามารถ 

และ สติปัญญาของชนในชาติ ซ่ึงได้รับการพัฒนาและ 

ถูกเตรียมการอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ เพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การปรับตัวและพัฒนา

ให้เท่าเทยีมกบัชาตอิืน่ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาติ 2553) 

 การบริหารจัดการศึกษาให้คนในชาติ ได้ระบุไว้

อย่างชัดเจน และตราไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

รฐับาลเหน็ความส�าคญัของการจดัการศกึษาอกีทัง้ยงัพฒันา

รูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีผู้บริหารจึงนับว่ามีความส�าคัญต่อการจัดการ

ทางการศกึษา ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูน้�าจะส่งผลต่อการพฒันาการ

ศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปคุณลักษณะของผู้บริหาร

จัดการ จะต้องเป็นผู ้มีความรู ้ดีมีปฏิภาณไหวพริบดี  

มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริ เริ่ม รู ้จักปรับปรุงแก ้ไข 

ความสามารถในการโน้มน้าวจติใจ มคีวามเข้าใจบคุลกิทัว่ไป

และเข้าใจสังคมได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมี

มนษุยสัมพนัธ์ทีด่ ีประสานงานได้ด ีมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง

สูงและยอมรับนับถือ ผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 

ความยุติธรรม ลักษณะดังกล่าวไม่ได้หากันง่ายๆ ในสถาน

ศกึษา ทีห่ายากยิง่กว่านัน้ คอื ภาวะผูน้�า หรอืความเป็นผูน้�า 

(ธร สุนทรายุทธ 2551) 

  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด  

ที่ท�าให้การประเมินคุณภาพโรงเรียนประสบความส�าเร็จ  

ผู ้บริหารที่ ให ้ความสนับสนุนบุคลากรในการท�างาน  

ให้ก�าลังใจ ติดตามถามข่าวคราว ท�าให้บุคลากรรู้สึกอุ่นใจ

และมีก�าลังใจในการท�างาน อักทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมอืในการท�างาน ผูบ้รหิารควรเข้าใจในการท�างาน 
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อีกทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน  

ผู้บริหารควรเข้าใจกระบวนการกระจายงาน ให้บุคลากร

ท�างานอย่างทั่วถึงและเป็นท่ีปรึกษา สามารถให้ค�าแนะน�า

ได้ เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจในการท�างาน (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555)

 จากท่ีได้กล่าวถึงความส�าคัญของภาวะผู ้น�า 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวในข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมี 

ความประสงค์จะศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถ 

น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและ

ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน และสามารถพัฒนา

องค์การให้ด�าเนนิงานต่างๆทัง้ภายในและภายนอกให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์ใน

การบริหาร และขนาดของสถานศึกษา

 สมมติฐาน

 ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ที่มีเพศ 

ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา  

มีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกัน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 214 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน  

140 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1.  ตัวแปรอิสระ

     1.1  เพศ

     1.2  ประสบการณ์ในการบริหาร

     1.3. ขนาดสถานศึกษา 

 2. ตัวแปรตาม

  2.1 การสร้างบารมี 

   (Charisma Leadership: CL) 

               2.2  การสร้างแรงบันดาลใจ 

      (Inspiration Motivation: IM) 

               2.3  การกระตุ้นทางเชาว์ปัญญา 

     (Intellectual Simulation: IS) 

               2.4  การค�านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล    

     (Individualized Consideration: IC)  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งมีค�าถามแบบปลายปิด 

ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป ็นแบบสอบถามปลายปิด (Close  

Questionnaire) ชนิดเลือกตอบ (Check List) จ�านวน  

3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และ

ขนาดของสถานศึกษา

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหาร จ�านวน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

และด้านการค�านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล แบบชนิด 

เลือกตอบ จ�านวน 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม ที่ ได ้รับกลับคืนมา

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว

ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้

 แบบสอบถามตอนที ่1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ
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 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ทดสอบเอฟ 

(F-test) จ�าแนกรายด้านและรายข้อ  

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ สรุป

สาระส�าคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ

สร้างบารมี รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการค�านึงถึงเอกัต 

บคุคล ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านมข้ีอค้นพบ ดังนี้

  1.1 ด้านการสร้างบารมี พบว่า ภาวะผู้น�า 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านการสร้างบารมี 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผู ้บริหารให้ความส�าคัญกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน  

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเฉลียว

ฉลาดและมรรถภาพอย่างสูงในการท�าสิ่งใดๆ และผู้บริหาร

สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับรายด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมและรายด้าน

4 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 
Questionnaire) ชนิดเลือกตอบ (Check List) จ านวน 
3 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์ในการบริหาร 
และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการ
สร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัต
บุคคล แบบชนิดเลือกตอบ จ านวน 60 ข้อ ลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scales) 5 ระดับ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล  
 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ที่ได้รับกลับคืนมา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และร้อยละ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบที (t-test) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ทดสอบเอฟ (F-test) จ าแนกรายด้านและราย
ข้อ   
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 
สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบารมี รองลงมาคือด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
และด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคล ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีข้อค้นพบ ดังนี้ 

    1.1 ด้านการสร้างบารมี  พบว่า ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ด้านการ
สร้างบารมี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ ร่ วมกัน มีค่า เฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาดและมรรถภาพอย่างสูงใน
การท าสิ่งใดๆ และผู้บริหารสามารถสงบสติอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วิกฤต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับ
รายด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมและรายด้าน 
 

ข้อ รายการ x        S.D. ระดับ 
1 ด้านการสร้างบารม ี 3.90 0.21 มาก 
2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.88 0.21 มาก 
3 การกระตุ้นทางเชาวน์ปัญญา 3.89 0.19 มาก 
4 การค านึงถึงเอกัตบุคคล 3.85 0.17 มาก 

รวม 3.88 0.11 มาก 
 

    1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ บ ริ ห ารมี ศั กยภาพในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วาม
ยากล าบาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมี

  1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า  

ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีความยากล�าบาก มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ 

โน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และมี การพัฒนาผู้ร่วมงาน 

ของตนอยู่เสมอ กับผู้บริหารอธิบายภาพของอนาคตหน่วย

งานให้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับรายด้าน

ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก  

รายละเอียดดังตารางที่ 1

  1.3  ด้านการกระตุน้ทางเชาวน์ปัญญา พบว่า 

ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร 

ให้แนวคิด และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

แก่ผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร

สนับสนุนให้ผู ้ร่วมงานริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ใช้ความรู ้

ความสามารถของวิชาชีพ กับผู ้บริหารเปิดโอกาสให ้

ผู ้ร ่วมงานได้เรียนรู ้การท�างานและตัดสินใจแก้ปัญหา 

ด้วยตนเอง และผู้บริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงโอกาส

หรือปัญหาที่องค์กรก�าลังเผชิญอยู่ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

ทั้งหมดมีระดับรายด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา  

อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1

  1.4 ด้านการค�านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  

โดยรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู ้บริหารสอนแนะผู้ร ่วมงานให้มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ตนเอง กับผู้บริหารให้ความสนใจกับผู้ร่วมงาน 

ที่ไม ่สามารถร่วมงานกับผู ้อื่นได้ มีค ่าเฉล่ียมากที่สุด  
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รองลงมา คอื ผูบ้รหิารส่งเสรมิความเป็นตวัเองให้ผูร่้วมงาน 

และผู ้บริหารส่งเสริมให้ผู ้ร ่วมงานมีการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับรายด้าน

ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา จ�าแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการบริหาร และ

ขนาดสถานศึกษา

  2.1 ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่ 

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศที่

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน

การสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการ

ค�านึงถึงเอกัตบุคคลไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 

2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามเพศ

5 
 
ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้ร่วมงาน และ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
และมี การพัฒนาผู้ร่วมงานของตนอยู่เสมอ กับผู้บริหาร
อธิบายภาพของอนาคตหน่วยงานให้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับรายด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

    1.3 ด้านการกระตุ้นทางเชาวน์ปัญญา 
พบว่า  ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้แนวคิด และ
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา  คือ  ผู้บริหารสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ของวิชาชีพ  กับผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้
เรียนรู้การท างานและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
และผู้บริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงโอกาสหรือปัญหา
ที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งหมดมี
ระดับรายด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ใน
ระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

    1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 
พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสอนแนะผู้ร่วมงาน
ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง กับผู้บริหารให้
ความสนใจกับผู้ร่วมงานที่ไม่สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารส่งเสริมความ
เป็นตัว เองให้ผู้ ร่ วมงาน  และผู้บริหารส่งเสริ มให้
ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ทั้งหมดมีระดับรายด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์
ในการบริหาร และขนาดสถานศึกษา 
      2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศที่
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศ
ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ
ด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคลไม่แตกต่างกัน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามเพศ 

     

       * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

    2.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

บริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ข้อ รายการ 
เพศ 

t-test Sig.     ชาย  หญิง 

x  S.D. x  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
การค านึงถึงเอกัตบุคคล 

3.92 
3.88 
3.87 
3.86 

0.20 
0.20 
0.17 
0.15 

3.85 
3.88 
3.93 
3.84 

0.22 
0.24 
0.23 
0.19 

2.16 
-1.10 
-1.91 
0.78 

0.58 
0.19 
0.02* 
0.10 

 รวม 3.88 0.10 3.87 0.13 0.48 0.37 

          * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2  ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการ

บริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวม 

และรายด้านไม่แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3 



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 11(2): ก.ค.-ธ.ค. 2559104

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 
 

ข้อ รายการ 

ประสบการณ์ในการบริหารงาน 

f Sig. ต่ ากว่า 5 ปี 6 - 10 ปี ต้ังแต่ 11 ปี  
ขึ้นไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
การค านึงถึงเอกัตบุคคล 

3.91 
3.93 
3.88 
3.89 

0.24 
0.22 
0.19 
0.16 

3.95 
3.90 
3.89 
3.82 

0.20 
0.23 
0.19 
0.18 

3.86 
3.84 
3.90 
3.86 

0.19 
0.19 
0.18 
0.16 

4.26 
2.84 
0.14 
2.69 

0.01* 
0.04* 
0.06 
0.07 

 รวม 3.90 0.10 3.89 0.12 3.86 0.10 1.91 0.04* 
 

          * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

    2.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ท างานในสถานศกึษาที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ค านึงถึงเอกัตบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคลไม่
แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ขนาดสถานศึกษา 

f Sig. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1 
2 
3 
4 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
การค านึงถึงเอกัตบุคคล 

3.93 
3.89 
3.89 
3.83 

0.23 
0.22 
0.20 
0.17 

3.85 
3.86 
3.89 
3.89 

0.16 
0.19 
0.17 
0.16 

3.93 
3.75 
3.93 
3.77 

0.13 
0.20 
0.11 
0.07 

3.83 
1.23 
0.06 
3.93 

0.02* 
0.29 
0.93 
0.02* 

 รวม 3.89 0.12 3.87 0.09 3.85 0.08 0.52 0.59 
 

             * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีประเด็นที่ได้น ามาอภิปรายผล
ดังนี ้
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ

 

  * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .052.3 

  2.3 ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา 

สั งกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบ

ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีท�างานในสถานศึกษาท่ีต่างกันมี

ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการค�านึง

ถงึเอกตับคุคล แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ส่วนด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

และด้านการค�านงึถงึเอกตับคุคลไม่แตกต่างกนั รายละเอยีด

ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา

6 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 
 

ข้อ รายการ 

ประสบการณ์ในการบริหารงาน 

f Sig. ต่ ากว่า 5 ปี 6 - 10 ปี ต้ังแต่ 11 ปี  
ขึ้นไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
การค านึงถึงเอกัตบุคคล 

3.91 
3.93 
3.88 
3.89 

0.24 
0.22 
0.19 
0.16 

3.95 
3.90 
3.89 
3.82 

0.20 
0.23 
0.19 
0.18 

3.86 
3.84 
3.90 
3.86 

0.19 
0.19 
0.18 
0.16 

4.26 
2.84 
0.14 
2.69 

0.01* 
0.04* 
0.06 
0.07 

 รวม 3.90 0.10 3.89 0.12 3.86 0.10 1.91 0.04* 
 

          * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

    2.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ท างานในสถานศกึษาที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ค านึงถึงเอกัตบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสร้างบารมี ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงเอกัตบุคคลไม่
แตกต่างกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ข้อ รายการ 
ขนาดสถานศึกษา 

f Sig. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1 
2 
3 
4 

การสร้างบารม ี
การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 
การค านึงถึงเอกัตบุคคล 

3.93 
3.89 
3.89 
3.83 

0.23 
0.22 
0.20 
0.17 

3.85 
3.86 
3.89 
3.89 

0.16 
0.19 
0.17 
0.16 

3.93 
3.75 
3.93 
3.77 

0.13 
0.20 
0.11 
0.07 

3.83 
1.23 
0.06 
3.93 

0.02* 
0.29 
0.93 
0.02* 

 รวม 3.89 0.12 3.87 0.09 3.85 0.08 0.52 0.59 
 

             * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

นครศรีธรรมราช เขต 3 มีประเด็นที่ได้น ามาอภิปรายผล
ดังนี ้
 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือ

             * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 ภาวะผู ้น� าของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 มีประเด็นที่ได้น�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ

สร้างบารมี รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
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ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และด้านการค�านึงถึงเอกัต 

บคุคล ตามล�าดบั  สอดคล้องกบั ฉววีรรณ จนัทร์เม่ง (2552) 

ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อ

มาตรฐานด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัย

พบว่า (1) ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทางสถาน

ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี 

อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ 

กระตุ ้นการใช้ปัญญา และด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยผู้บริหาร 

มีภาวะผู้น�าด้านการสร้างแรงบันดาลใจสูงสุด รองลงมา

ได้แก่ ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล และการสร้าง

บารมอีย่างมอีดุมการณ์ ส่วนภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีต่�า่สุด 

คือ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา สอดคล้องกับขนิษฐา  

สทิธจินิดา (2552) ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามี 

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานี 

โดยภาพรวมและรายด้านในระดับมาก สอดคล้องกับสุมาลี 

ละม่อม (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต4 ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม และรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ศตพล หมั่นวิชาดี (2553) 

ได้ศึกษาการใช้ภาวะผู้น�าในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานี 

เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อ 

การใช้ภาวะผูน้�าในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย

ภาพรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก  ทัง้นีเ้พราะ ผูบ้รหิาร

มีความรู้ความสามารถประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวม กระท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศเวลา  

เสียสละมีจิต สาธารณะ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  

มองการณ์ไกลและมุ่งอนาคต มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่น  

ในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลท่ีตามมาทาง 

ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ให้เกียรติกับผู้ปฏิบัติงาน มีการ 

กระจายอ�านาจและความรับผิดชอบให้กับผู้ร่วมงาน รู้จัก

ชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทุ่มเทการท�างาน กระตุ้นให้คร ู

เกิดก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู ้ร ่วมงาน 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

 2. เปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามเพศ  พบว่า เพศที ่

ต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอาจเป็น

เพราะว่าอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช 

เขต 3 ถงึแม้จะมเีพศ ทีแ่ตกต่างกนัแต่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สั งกัดส� า นักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ศึกษาและให้ความส�าคัญ 

ในเรื่องภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา ท�าให ้มี 

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับณัฐฌานันท์   

เรือนหลวง (2551) ได ้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะ

กรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ งห ์บุ รี  ผลการวิจัยพบว ่ า  พฤติกรรมภาวะผู ้น� า 

การเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะ

กรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิงห์บุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงในผู้บริหารสถาน

ศึกษาครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี จ�าแนกตามเพศและระดับ 

การศึกษา พบว่า เพศ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน 

มีพฤติกรรมภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงในผู้บริหารสถาน

ศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีไม่แตกต่างกัน

 3. เปรียบเทียบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการ

บริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารที่ต่างกันมี 

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดย

รวม และรายด้านไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิธีการท�างาน

แบบใหม่รวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงท�าให้จึงมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับ ขนิษฐา  

สทิธจินิดา (2552) ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ี

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานี 

โดยภาพรวมและรายด้านในระดบัมาก  ผลการเปรยีบเทยีบ 

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานแตกต ่างกัน มีความคิดเห็นต ่อภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาอบุลราชธาน ีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

สอดคล้องกับสุมาลี ละม่อม (2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคิดเหน็

ของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 

เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครผููส้อน  สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบครูผู้สอน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่มี

ประสบการณ์การท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทั้งภาพรวมและ 

รายด้านไม่แตกต่างกัน  และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษา ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน คือด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ 

กระตุน้ทางสตปัิญญา แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน

 4. เปรียบเทียบภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีท่�างานในสถานศกึษาทีต่่างกนั

มีความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา  

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานอาจเป็น

เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในสถาน

ศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติงานภายใต ้นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการมีการประสานงานภายในโรงเรียนกัน

ตลอดเวลา มีการประชุมวางแผนจัดรูปแบบแนวทาง 

การศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีภารกิจต่างๆ 

ทีต้่องเชือ่มโยงกนัในบรรยากาศองค์กรทีเ่หมอืนกนัให้บรรลุ

เป้าหมาย อีกทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนมีการด�าเนินงาน 

ทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม การได้รบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้อง

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนจึงท�าให้มี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับขนิษฐา  

สทิธจินิดา (2552) ได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาม ี

ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธานี 

โดยภาพรวมและรายด้านในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ 

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานแตกต ่างกัน มีความคิดเห็นต ่อภาวะผู ้น� าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอบุลราชธาน ีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

ผู ้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ขนาด 

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

อุบลราชธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น 

ต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพ

รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจและด้านการกระตุน้ทางปัญญา

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสองแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้าน

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคล้อง

กับศตพล  หมั่นวิชาดี (2553) ได้ศึกษาการใช้ภาวะผู้น�าใน

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า 

ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการใช้ภาวะผู้น�าในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและ

รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบข้าราชการครู

ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ภาวะผู ้น�าใน 

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมี

ความคิดเห็นต ่อการใช ้ภาวะผู ้น�าในการบริหารงาน 

ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

 1. จากข้อค้นพบของงานวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู ่ในระดับมาก 

ทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างบารมี   

รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น

เชาวน์ปัญญา และด้านการค�านึงถึงเอกัตบุคคล ตามล�าดับ 

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรน�าภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ด้านการค�านึงถึงเอกัตบุคคล ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 

ต�่าสุด มาพัฒนาคุณลักษณะนี้ให้ดีขึ้น เพราะจะท�าให ้

การบรหิารสถานศกึษามปีระสทิธภิาพและส่งผลต่อคณุภาพ

การศึกษา ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์การนั้น 

ยิ่งขึ้นไป

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ภาวะผู้น�า 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นข้อมลูในการวางแผน ก�าหนด

นโยบายเพื่อพัฒนาในด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ให้มี 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีคุณลักษณะ ทักษะ 

ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสถาน

ศึกษาต่อไป

 3. จากข้อค้นพบของงานวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการ

บริหารที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังนั้น

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการบริหาร ที่ต่าง

กันไม่มีผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้าน 

จงึสามารถน�าข้อมลูของภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

มาใช้เป็นสารสนเทศเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการประยุกต์

ใช้ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพสูง

ขึ้นได้เลย  โดยไม่ต้องค�านึงถึงประสบการณ์ในการบริหาร

 4. น�าภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา มาใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา และน�าข้อมูลนี้ เป ็นต้นแบบให้สถานศึกษาใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆมาศึกษาดูงานและน�าไป

พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

 3. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

 4. ควรศกึษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส� านักงานเขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 จ�าแนกตามความคิดเห็นของครู  

ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

 5. ควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการส่งเสริมภาวะผู้น�าในสถานศึกษา เพื่อน�าผลที่ได้มา

ประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปัจจยัทีส่่งเสรมิภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 วิจัยฉบับนี้ส�าเร็จได้ดี เนื่องจากได้รับความกรุณา 

ให้ค�าปรึกษา และช่วยเหลือแนะน�าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.อรุณ จุติผล ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษา และ ดร.สมพร  ญาณสูตร กรรมการที่ปรึกษา 

ท�าให้ผูว้จิยัได้รบัแนวทางในการศกึษาค้นคว้าหาความรูแ้ละ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในการท�าวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้
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เอกสารอ้างอิง
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 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุดรธานี, 2552.

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

 ส�านักงาน.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559).  

 กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนา 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555.

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ส�านกังาน.  มาตรฐาน 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพ 

 ภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�านักงาน.  พระราช-  

 บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ 

 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553.  กรงุเทพฯ:  

 ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2553.

ฉวีวรรณ จันทร์เม่ง.  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ  

 ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อมาตรฐานด้านผู้เรียนของ 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานพื้นที ่

 การศกึษานครปฐม เขต 1. วทิยานพินธ์ ปรญิญา 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร,  

 2552.

ณัฐฌานันท์  เรือนหลวง. พฤติกรรมภาวะผู ้น�าการ  

 เปลี่ยนแปลงในผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 

 คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสงิห์บรุ.ี วทิยานพินธ์ครศุาสตร 

 มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร,ี 2551.

ธร สุนทรายุทธ.  การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎีวิจัย 

 และปฏิบัติทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: บริษัท 

  เนติกุลการพิมพ์ จากัด, 2551.

เลขาธิการสภาการศึกษา, ส�านักงาน.  ข้อเสนอการปฏิรูป 

 การศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561)  

 กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จ�ากัด, 2553.

ศตพล  หมั่นวิชาดี.  การใช้ภาวะผู้น�าในการบริหารงาน 

 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5.   

 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏราชอุดรธานี, 2553.

สุมาลี ละม่อม.  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

 สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน 

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  

 เขต 4.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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