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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

เพชร ศรีพุทธา1* นิธิภัทร บาลศิริ2 และ สุรศักดิ์ หลาบมาลา3

บทคัดย่อ
 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยที่

สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ�านวยการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จ�านวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้น�าและปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 1 มรีปูแบบภาวะผูน้�าทัง้ 4 แบบ โดยผลการวจิยัพบรปูแบบของภาวะผูน้�าทีแ่สดงออกในแบบภาวะ

ผูน้�าแบบสนบัสนนุ มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอื มภีาวะผูน้�าแบบมส่ีวนร่วม ภาวะผูน้�าแบบมุง่เน้นความส�าเรจ็ และ

ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ ตามล�าดับ 2) ผลการศึกษาระดับของปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม พบว่า ทั้ง 4 ปัจจัย เป็นความคิดเห็นที่กลุ่ม

เป้าหมายระบุว่ามีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะผู้น�า โดยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นที่มีต่อระดับของภาวะผู้น�าสูงสุด รองลงมา คือ ลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ลักษณะองค์กร และ 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ตามล�าดับ และ 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 พบว่า ในภาพรวม มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกทุกด้าน 

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�า ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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The Relationship Between Leadership and Factors Effecting 

Leadership of School Administrators under Secondary

 Education Office Area 1

Pecth Sriputta1* Nithipattara Balsiri2 and Surasak Labmala3

Abstract
 Because school administrators play an important role in the management of schools to 

achieve their objectives effectively. This research aims to study leadership of school

administrators factors relating to leadership, leadership and relationship between leadership 

and factors affecting leadership of school administrators. The research design was based on the 

correlation research. The samples used in the study were 185 of the school administrators

and deputy director. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and pearson correlation. Research results 

found that 1) The administrators of the schools in the secondary education area 1 had the form 

of four types of leadership. The results showed that the patterns of leadership reflected in the 

supportive leadership style. The highest average was followed by participatory leadership. 

Leadership focused on success. 2) The results of the study on the level of factors related to the 

leadership of the school showed that the four factors were the opinions of the target group.

It is important to have leadership in mind. The average score on the highest level of leadership 

was followed by group characteristics, organizational characteristics, and external environment. 

And 3) the relationship between leadership and related factors of the leadership of the school 

administrators was found to be positively correlated in all aspects. 

Keywords: leadership; school administrators

1 Students, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University 
2 Assistant professor, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University
3  Associate professor, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University

* Corresponding Author : sriputtaphet@gmail.com



วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

84

บทน�า
 พฤติกรรมผู้น�าถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานในองค์การใดไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็กย่อมประกอบด้วยบุคคลที่มารวมกันแล้วแบ่งหน้าที่กันท�างานตาม

ความเหมาะสมและมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่น้ันให้บังเกิดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีหัวหน้า

งาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเป็นผู้น�าและผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ตามซ่ึงในการปฏิบัติหน้าที่และ

ประสานงานดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างมาก รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทใน

การบริหารงานของผู้บริหาร และพฤติกรรมที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรเจริญก้าวหน้า

คือ พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้บริหารที่ท�าหน้าที่ได้อย่างประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ย่อมต้อง

มีคุณลักษณะ พฤติกรรมผู้น�า มีมนุษยสัมพันธ์ มีศิลปะในการบริหารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะสามารถผลักดันให้การด�าเนินการขององค์การอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังท่ี ธร สุนทรายุทธ (2536, น.96) ได้กล่าวว่าหน่วยงานหรือองค์การจ�าเป็นต้องมีผู้น�าหรือ

หัวหน้างานเพื่อเป็นตัวเชื่อมหรือประสาน ตลอดจนควบคุมและจัดการให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ขององค์การ 

 ส�านักงานคณะกรรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540, น.67) ได้ก�าหนดไว้ว่า การบริหารสถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส�าคัญที่สุดนั้น ผู้บริหารมีบทบาทที่ส�าคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ

เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้โดยสนับสนุน และมีส่วนร่วมกับผู้เรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องจัดท�าแผน

พฒันาคณุภาพการศึกษา ซึง่เป็นแผนทีจ่ดัท�าขึน้จากการระดมพลงัสมองของผูเ้กีย่วข้อง และมส่ีวนได้ส่วนเสยีในการ

จัดการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการน�าผลการประเมิน

ผูเ้รียนมาก�าหนดนโยบายของสถานศกึษา บรหิารจัดการให้เอือ้อ�านวยความสะดวกให้คร ูผูส้อนมเีสรใีนการคิดพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้ ท�าวิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู การท�างานเป็นทีมผลึกก�าลังระหว่างกลุ่ม

วชิา เพือ่พฒันาผลการเรยีนรูใ้ห้ได้ตามมาตรฐานหลกัสตูรการพฒันาสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนให้มบีรรยากาศเอือ้ต่อ

การเรียนรู้ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นห้องเรียน และจัดให้มีระบบนิเทศภายใน ช่วยเหลือครูในด้านหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ประมวล อิทรศรี (2537, น.2) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

ของผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องจูงใจหรือโน้มน�าให้บุคลากรของโรงเรียนหันมาสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ให้มากท่ีสุด สภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานพบว่า ที่เป็นอยู่ของงานหลักๆในโรงเรียนเกิดจากการ

ตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนและปัจจัยท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ

ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและทุกอย่างด�าเนินไปได้ด้วยดี จ�าเป็นที่ผู้บริหารจะต้อง

รู้จักใช้บทบาท ผู้น�าของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นองค์การหน่ึงท่ีต้องด�าเนินการเพื่อให้งานการศึกษาส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยบุคลากรเป็นก�าลังส�าคัญ คุณภาพของการบริหารการศึกษาจะสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู ่ในสถานศึกษาเป็นส�าคัญ ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ประสบความส�าเร็จคือ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องใช้รูปแบบพฤติกรรมผู้น�าให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของครูด้วย ดังน้ันการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัย

ความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูในโรงเรียนปัจจัยที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ครูปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์

ก็คือ รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความเก่ียวพันกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานจากหลักการ แนวความคิด
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จากผลการวิจัย และความคิดเห็นเก่ียวกับภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ที่ได้มาของนักวิชาการ

ดังกล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญยิ่งที่จะท�าให้การพัฒนาการศึกษา

ของชาติเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมการบริหารงาน

ดังนั้นการศึกษาถึงภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารและความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม

พัฒนาสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ค�าถามเพื่อการวิจัย
 1. ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมเขต 1 มรูีปแบบเป็นอย่างไร

 2. มปัีจจยัใดบ้างทีม่คีวามสัมพันธ์ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มัธยมเขต 1

 3. มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 หรือไม่ ระดับใด

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 

 2. ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

เขต 1

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1

ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยสู่การก�าหนด

กรอบการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ Robert House (1971 อ้างถึง

ใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556, น.79) กล่าวถึงแบบของผู้น�าจ�านวน 4 รูปแบบ กล่าวคือ 1) ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ 

2) ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน 3) ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความก้าวหน้า 4) ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม

 1.2 ปัจจยัทีส่มัพนัธ์ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, น.41-42), ประยนต์ ทรัพย์เจริญ (2551, น.31-33), 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, น.11) และ สุปราณี นาคแก้ว (ม.ป.ป., น.42, 49) ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะ

ส่วนบุคล 2) ลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 3) ลักษณะองค์การ ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอก
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบสหสัมพันธ์ (Correlational research) ประชากรในการวิจัย

ประกอบด้วยเป็นผู้บริหารและรองผู้บริหารในเขตพื้นท่ี จ�านวน 237 คน ผู้วิจัยค�านวณขนาดตัวอย่างอย่างต�่า

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�าเป็นต้องได้จ�านวนผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยคร้ังนี้ไม่น้อยกว่า 180 คน ที่ความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 ตามตารางของ Hendel (1977, p.82) ผูว้จัิยการเลอืกตวัอย่างจากกลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ใช้การเลอืกแบบ

เจาะจง จ�านวน 67 คน แต่กลุ่มรองผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากทุกโรงเรียนจ�านวน 118 คน 

รวมจ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 185 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้คอื แบบสอบถาม ภาวะผูน้�าและปัจจยัท่ีสมัพนัธ์

ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ต�าแหน่ง เพศ อายุ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น�า

แบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ และ ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม และตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา คือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ปัจจัยลักษณะองค์กร และ ปัจจัย

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

5 ระดับ ตามแบบของ ค่า (Likert s Scale) คอืมีระดบัความคดิเหน็ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาวะผูน้�าของผู้บรหิารสถานศกึษา 

ได้แก่ มากที่สุด / มาก / ปานกลาง / น้อย / น้อยที่สุด (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2533, น.94-95) ทั้งนี้ แบบสอบถาม

ที่สร้างแล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องหรือดัชนี 

IOC (Index of item Objective Congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่า มีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.95 

ถือว่ามีความตรงของแบบสอบถาม และตรวจสอบความเช่ือม่ันด้วยการน�าไปทดลองใช้ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามตามสูตรของ 

Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าเท่ากับ 0.96 และได้ค่าความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.95 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยออกแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติอ้างอิง โดยตอนที่ 1 ใช้สถิติวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยประยุกต์

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552, น.75) ตอนที่ 3 ให้สถิติวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 

Pearson Product moment correlation coefficient
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ผลการวิจัย
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม

(n = 185)
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา X S.D. มีการปฏิบัติความเป็นผู้น�า ล�าดับ

ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ 3.89 0.70 มาก 4

ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน 4.27 0.75 มาก 1

ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ 4.12 0.74 มาก 3

ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม 4.16 0.93 มาก 2

รวม 4.11 0.73 มาก -

 จากตารางที ่1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 มรีปูแบบภาวะผู้น�าทัง้ 4 แบบ 

โดยผลการวิจัยพบรูปแบบของภาวะผู้น�าที่แสดงออกในแบบภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.27, 

S.D. = 0.75) รองลงมา คือ มีภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม (X = 4.16, S.D. = 0.96) ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ 

(X = 4.12, S.D. = 0.74) และภาวะผู้น�าแบบสั่งการ (X = 3.89, S.D. = 0.70) ตามล�าดับ 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เก่ียวกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม

           (n = 185)
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�า X S.D. ส่งผลต่อภาวะผู้น�า ล�าดับ

ลักษณะส่วนบุคคล 4.40 0.63 มาก 1

ลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 4.27 0.65 มาก 2

ลักษณะองค์กร 4.20 0.79 มาก 3

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 3.89 0.58 มาก 4

รวม 4.19 0.61 มาก -

 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาระดับของปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม พบว่า ทั้ง 4 ปัจจัย เป็นความคิดเห็นที่กลุ่มเป้าหมาย

ระบุว่ามีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะผู้น�า โดยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
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ที่มีต่อระดับของภาวะผู้น�าสูงสุด (X = 4.40, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

(X = 4.27, S.D. = 0.65) ลักษณะองค์กร (X = 4.20, S.D. = 0.79) และ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (X = 3.89, 

S.D. = 0.58) ตามล�าดับ

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1

ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�ากบัปัจจยัทีส่มัพนัธ์ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศึกษาสงักดัส�านกังาน

 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1

          (n = 185)
ตัวแปร ปัจจัยที่สัมพันธ์

ต่อภาวะผู้น�า

ลักษณะส่วน

บุคคล

ลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงาน

ร่วมกัน

ลักษณะองค์กร สภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กร

รูปแบบภาวะผู้น�า 0.705** 0.736** 0.827** 0.736** 0.647**

ผู้น�าแบบสั่งการ 0.779** 0.595** 0.739** 0.677** 0.626**

ผู้น�าแบบสนับสนุน 0.834** 0.684** 0.809** 0.741** 0.682**

ผู้น�าแบบมุ่งเน้น

ความส�าเร็จ

0.784** 0.615** 0.585** 0.443** 0.327**

ผู้น�าแบบมีส่วนร่วม 0.516** 0.779** 0.867** 0.795** 0.692**

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 พบว่า ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ภาวะผู ้น�าแบบสั่งการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน (r = 0 .739**) และมี

ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (r = 0.595**)

 ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดในเรื่องของ ปัจจัยลักษณะกลุ่มท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน (r = 0.739**) และมี

ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (r = 0.682**)

 ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ

0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (r = 0.615**) และมีความสัมพันธ์กัน

น้อยที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (r = 0.327**)

 ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน (r = 0.867**) และมีความสัมพันธ์กัน

น้อยที่สุดในเรื่องของ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (r = 0.692**)
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อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยที่พบ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ภาวะผู้น�า

แบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบส่ังการ ตามล�าดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะ

ผูน้�าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ต้องมคีวามยดืหยุน่ในการบริหารงาน มกีารใช้ภาวะผู้น�าในแบบต่าง ๆ  ตามสถานการณ์ 

เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ ซุ่นกลาง (2552, น.84-93) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�ากับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 มีแบบภาวะผู้น�ามากที่สุด คือ แบบเสรีนิยม รองลงมา คือ แบบประชาธิปไตย

และแบบเผด็จการ ตามล�าดับ 2) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ในภาพรวมอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านดี

อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ด้านเก่งและด้านสุขอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�า

กับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7

โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ

ความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า 3.1) แบบภาวะผู้น�าสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 3.2) แบบภาวะผูน้�าสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 

3.3) แบบภาวะผู้น�าสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 1 

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล มค่ีาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ 

ปัจจัยลักษณะกลุ่มท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน ปัจจัยลักษณะองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ตามล�าดับ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีความส�าคัญต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ที่จะท�าให้การบริหารงานของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาประสบความส�าเรจ็ จงึจ�าเป็นต้องอาศยัปัจจยัต่าง ๆ  เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึง่ในการบรหิาร

งาน ซึ่งสอดคล้องกับ สมยศ ระย้าอินทร์ (2550, น.80-83) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนกับวุฒิภาวะของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา

เขต 4 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นผู้น�าทั้ง 4 แบบ คือ แบบสั่งการ (Telling : 

S1) แบบการแนะ (Selling : S2) แบบการมีส่วนร่วม (Participating : S3) และแบบการมอบอ�านาจ

(Delegating : S4) เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเป็นผู้น�า

แบบการแนะ (S2) มากทีส่ดุ ร้อยละ 52.63 และไม่เป็นผูน้�าแบบสัง่การ (S1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนในโรงเรยีนขนาดกลาง

เป็นผู้น�าแบบการแนะ (S2) มากที่สุด ร้อยละ 50.00 และเป็นผู้น�าแบบสั่งการ (S1) น้อยที่สุด ร้อยละ 2.63 ผู้บริหาร

โรงเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นผู้น�าแบบการแนะ (S2) มากที่สุด ร้อยละ 45.83 และเป็นผู้น�าแบบสั่งการ (S1) 

น้อยทีส่ดุ ร้อยละ 4.71 2) วฒุภิาวะของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ครใูนโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีวุฒิภาวะสูง (M4) มากที่สุด ร้อยละ 71.00 และรองลงมาคือ วุฒิภาวะ

ปานกลางถึงสูง (M3) ร้อยละ 29.00 3) การเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ขนาดโรงเรียนไม่มีผลต่อแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน เมื่อก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันคือ ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ขนาดต่างกัน มีแบบภาวะผู้น�าไม่

แตกต่างกัน 4) การเปรียบเทียบวุฒิภาวะของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า

ขนาดโรงเรียนไม่มีผลต่อวุฒิภาวะของครู เมื่อก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ครูในโรงเรียน

ที่ขนาดต่างกัน มีวุฒิภาวะไม่แตกต่างกัน 5) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนกับวุฒิภาวะ

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนกับ

วุฒิภาวะของครู ไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต พบว่า ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งอาจเป็นเพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น

ส่วนประกอบส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาวะผู้น�า ซึ่งสอดคล้องกับ สุพิษ จุ้ยกลาง (2550, น.89-94) ได้ศึกษาเร่ือง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการท�างานของครูในสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครราชสมีา เขต 1 ผลการวจิยั พบว่า 1) ภาวะผู้น�าของผู้บรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

แยกตามแบบภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ภาวะผู้น�าแบบมุ่ง

ผลส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสั่งการ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม 2) ความพึงพอใจในการ

ท�างานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และแยกตามปัจจัยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามล�าดับจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ ปัจจัยค�้าจุน และปัจจัยจูงใจ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม 

และแยกตามแบบภาวะผู้น�ากับความพึงพอใจในการท�างานของครู มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา แยกตามแบบ

ภาวะผู้น�ากับความพึงพอใจในการท�างานของครูแยกตามปัจจัยค�้าจุน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา แยกตามแบบ

ภาวะผู้น�ากับความพึงพอใจในการท�างานของครูแยกตามปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารในเขตพื้นที่ดังกล่าว มีรูปแบบภาวะผู้น�าทั้ง 4 แบบ ซ่ึงเป็นรูปแบบหรือ

สไตล์การบริหารของแต่ละบุคคล ดังน้ันภาวะผู้น�าต่างๆ ย่อมสะท้อนถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้บริหารต่อ

การรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ในการน�าผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในแต่ละแบบของภาวะผู้น�าที่มาจาก

ผลการวิจัย ดังนี้
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  1.1 ส�าหรับผู้ที่มีรูปแบบภาวะผู้น�าแบบส่ังการ ในการน�าไปใช้ ผู้บริหารควรเข้มงวดและเด็ดขาด

ในการท�างานให้มากขึ้น ควรพัฒนาภาวะผู้น�าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคล 

และด้านบริหารทั่วไป

  1.2 ส�าหรับผู ้ที่มีรูปแบบภาวะผู ้น�าแบบสนับสนุน ผู ้บริหารควรให้ความไว้วางใจสมาชิกในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกให้มากขึ้น

  1.3 ส�าหรับผู้ท่ีมีรูปแบบภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ ควรเพิ่มการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุผลของงาน

  1.4 ส�าหรับผู้ที่มีรูปแบบภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม ควรใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานโดยสมัครใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจากลักษณะกลุ่มที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ลักษณะองค์กร และสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กรมีผลต่อระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารในเขตพื้นที่ ดังกล่าว ดังนั้น ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการ

พัฒนาหรือส่งเสริมปัจจัยดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลจากปัจจัยดังกล่าว มาใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาด้วยการพจิารณาแนวปฏบิตัต่ิอการปฏิบตังิานระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัิ

ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 บทความนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.นิธิภัทร บาลศิริ และ รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา 

ที่กรุณาให้ค�าแนะในข้อคิดในการด�าเนินการวิจัย ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงจนบทความมีความสมบูรณ์ผู ้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณอย่างสูง ขอขอบพระคุณ รอง ผอ.สุรชัย อนุมาศ ผู้คอย ผลักดัน ให้โอกาสเส้นทาง

สายอาชีพครู หมวดสาระสังคมศึกษา
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