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ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
Leadership Guidelines for the Effectiveness of School Administrators
Under the Ofﬁce of the Primary Educational Service Area,
Mahasarakham province
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ชนะวงศ1
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาองคประกอบเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 2. ศึกษาสภาพปจจุบนั
และสภาพพึงประสงคการเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 3. เสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล
ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ฏิบตั หิ นาทีใ่ นโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษา จังหวัดมหาสารคามจํานวน 3 เขต จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบประเมิน
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
ผลการวิจยั พบวา การศึกษาขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร สถานศึกษา
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม มีขอเสนอแนะ จํานวน 8 ดาน
ดังตอไปนี้ 1. ดานวิสัยทัศน ประกอบดวย 1) เปนผูที่มองการไกลและกําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร 2) เปด
โอกาสใหผูปฏิบัติรวมกําหนด วิสัยทัศนและทิศทางขององคกรเพื่อเปนแนวทางสูการบรรลุวิสัยทัศน 3) มีความรอบรู
ทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 2. ดานกลาตัดสินใจ ประกอบดวย 1) สามารถตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางรวดเร็วในสถานการณคับขัน 2. มีการนําหลักวิชาการและทฤษฎีมาบูรณาการเพื่อแกปญหา อยางเปนระบบ
3. ดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 1) มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ 2) แสวงหา
ประสบการณและความรู เพือ่ เตรียมพรอมในการปฏิบตั งิ านอยูเสมอ 3) กระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เพือ่ เกิดความ
คิดสรางสรรคดวยวิถที างใหม 4. ดานติดตอสือ่ สาร ประกอบดวย 1) สามารถชีแ้ นะแนวทางการทํางานทีด่ แี กผูรวมงาน
อันจะทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดได 2) รูจักผูรวมงานและสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล 5. ดานความ
ยืดหยุนในการทํางาน ประกอบดวย 1)นําเสนอความคิดใหมๆ ใหอิสระในการคิดและแกปญหาไดในสถานการณใหมๆ
2) เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกันสถานการณ 6. ดานความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ประกอบดวย 1) หนักแนนไมออนไหวตอปญหาและอุปสรรค 2) มีความกลาตัดสินใจและมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
7. ดานแรงจูงใจ ประกอบดวย 1) กระตุนผูรวมงานเกิดความกาวหนาในหนาที่ โดยมีการจูงใจแกผูปฏิบตั งิ าน 2) มีการ
สรางผูนํา มอบหมายงาน หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ใหเหมาะสมกับงานและลักษณะงาน 8. ดานความ ซือ่ สัตยและยุตธิ รรม
1

อาจารยประจํา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกอบดวย 1) มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 2) มีความเสียสละ ซื่อสัตย อดทน และมีความจริงใจ
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ผูบริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจ
Abstract
The purposes of this research were : 1. To study the components of leadership enhancement
towards effectiveness of primary school administrators under the ofﬁce of primary education area
2. To study the present condition and desirable condition, strengthen the leadership towards
effectiveness of primary school administrators under the ofﬁce of primary education 3 areas. 3. To
provide guidance for enhancing leadership towards effectiveness of primary school administrators
under the ofﬁce of primary education area Mahasarakham province. The sample consisted of The
director of basic education institution in school duty under the Ofﬁce of the Primary Education
Service Area The data were collected from questionnaires and interview forms.
The research found : The study suggests leadership enhancement guiding the effectiveness
of Primary school administrators under the Ofﬁce of the Primary Education Service Area Mahasarakham Province Leadership Enhancement Suggestions for Eight Effective Leadership, as follows:
1. Vision It consists of: 1) looking forward with direction. and the goal of the organization. 2) Joint
practice Vision and direction of the organization as a way to achieve vision. 3) Knowledgea of
Situation and change 2. Daredevil decision consists of 1) Can make quick decisions in emergency
situations. 2) Theoretical and theoretical. Integration to solve problems. Systematically 3. Creativity
consists of : 1) Commitment to Work to be successful. 2) Seek experience and knowledge, to prepare
for work always encourage learning. To be creative with new ways. 4. Communication, composed
of 1) Can guide the good work for colleagues. To achieve the goals of the agency. Identify and
communicate with colleagues. 5. The ﬂexibility of the work. 1) Present new ideas. Allow yourself to
think and solve problems in new situations. 2) Provide formal guidance. Implement a consistent
workﬂow improvement approach. 6. self-conﬁdence 1) Strong, not sensitive to problems. 2) Have
the courage and self-conﬁdence. 7. Motivation consists of: 1) Encourage participants to progress in
their duties. With motivation to the workers. 2) Leadership, assignment, responsibility To suit the job
and job description; To be honest and fair: 1) To be fair to the subordinate. Equal 2) sacriﬁce,
honesty, patience and sincerity.
Keywords : Leadership, School Administrators, motivation
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บทนํา
ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึน้ อยูกับ
ผูบริหารเปนสําคัญ การเปนผูนําหรือภาวะผูนํามีความ
สําคัญอยางมากตอการพัฒนาองคการและการจัดการหรือ
บริหารงานในทุกระดับจันทรานี สงวนนาม (2545 : 125)
มีการยอมรับวาความสําเร็จขององคการไมวาจะเปนการ
บริหารทีม่ งผลสั
ุ มฤทธิ์ (Results-based Management)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลวนแตขึน้ อยูกับภูมปิ ญญา
ความคิดอานและแนวปฏิบตั ทิ สี่ รางสรรคของผูนําองคการ
ผูบริหารที่มีภาวะผูนําตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ
ในการแสวงหาทรัพยากรมาชวยในการบริหาร และมีการ
วางแผนการดําเนินงานการใชทรัพยากรตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานใหสําเร็จโดยการใช
ศาสตรและศิลปเพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยราบรื่น ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จของโรงเรียน ภาวะของผูนําจึงจําเปน
ตองคํานึงถึงอยางมากเพือ่ จะไดปฏิบตั ติ อผูใตบังคับบัญชา
และบุคลากรในโรงเรียนใหเหมาะสมกับภารกิจ ในสวนที่
รับผิดชอบ
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล จากการ
สังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําทีม่ ปี ระสิทธิผลจากนัก
วิชาการหลายทาน ไดแก Bennis (2001), Dubrin
(1998), Garder (1990), Hoy and Miskel (2001) และ
เนตรพัณนา ยาวิราช (2549) โดยสังเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี ไดองคประกอบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 8 ดาน
ไดแก 1. มี วิ สั ย ทั ศ น 2. การตั ด สิ น ใจ 3. ความคิ ด
สรางสรรค 4. ติดตอสื่อสาร 5. ยืดหยุนในการทํางาน 6.
เชื่อมั่นในตนเอง 7.แรงจูงใจ 8.ซื่อสัตยและยุติธรรม
ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสู
ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เปน
กลไกในการขับเคลือ่ นใหเกิดการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
การบริ ห ารและจั ด การอยางไรในสถานศึ ก ษาจะเกิ ด
ประสิทธิภาพนัน้ ผูบริหารเปรียบเสมือนเครือ่ งจักรสําคัญ
ทีส่ ดุ เพราะผูบริหารเปนผูนําทิศทางการทํางาน ผูบริหาร

สถานศึกษามีทมี่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ หลายเปนผูทีม่ เี ปาหมาย
ความสําเร็จทีช่ ดั เจน และมีความมุงมัน่ ทีจ่ ะทํา ไปสูเปาหมาย
นั้นใหจงได เปนที่พึ่งใหแกผู ใตบังคับบัญชาไหมีความ
สามารถในการจัดการองคกรบริหารจัดการใหมีครูสอน
อยางพอเพียง มอบหมายงานใหบุคลากรไดอยางเหมาะสม
กับศักยภาพสอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใชหลัก
การกระจายอํานาจ และการมีส วนรวมในการบริหาร
Drucker (2005) ไดอธิบายถึงความหมายของความ
มีประสิทธิผล (effectiveness) วาเปนทั้งกรณีของการ
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ วอยางถูกตองหรือถูกทิศทาง
(do the right thing) และกรณีการปฏิบัติงานไดอยาง
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (goal attainment) และ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (satisfaction of
stakeholders)
การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเปนขอเสนอ
แนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และทั่วไป
โดยพิจารณาถึงเกณฑตางๆ ดังนี้ คือ 1.ความเปนไปได
(possibility) 2. ความมีประโยชน (utility) 3. ความ
ครอบคลุม (comprehensiveness) 4. ความกระจาง
(claritty) 5.ความถูกตอง (rightness) 6.ความเหมาะสม
(appropraiteness) เพือ่ สรางสรรคงานใหบรรลุเปาหมาย
แหงงานอยางตอเนื่อง (Hoy and Miskel, 2001)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค ประกอบภาวะผู นํ า มุ งสู
ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด
มหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จจุ บั น และสภาพ
พึงประสงคการเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของ
ผู บริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
องคประกอบ เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล
ของผูบริหาร มี 8 ดานคือ
1. มีวิสัยทัศน
2. กลาตัดสินใจ
3. ความคิดสรางสรรค
4. ติดตอสื่อสาร
5. ยืดหยุนในการทํางาน
6. เชื่อมั่นในตนเอง
7. แรงจูงใจ
8. ความซื่อสัตยและยุติธรรม
จากการศึกษาและสังเคราะหเอกสารของของ
Bennis (2001), Dubrin (1998), Garder (1990), Hoy
and Miskel (2001) และ เนตรพัณนา ยาวิราช (2549)
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสู
ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม การ
วิจยั นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยดําเนินการเปน 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบเสริมสรางภาวะ
ผู นํามุ งสู ประสิทธิผลของผู บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
เครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทาน
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบนั สภาพพึงประสงค
เสริ ม สร างภาวะผู นํ า มุ งสู ประสิ ท ธิ ผ ลของผู บริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เครือ่ งมือทีใ่ ชคือแบบสอบถาม
ระยะที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางเสริ ม สราง
ภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
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สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชคื อ แบบสั ม ภาษณผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน
7 ทาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชาการและกลุ มตัวอยาง ประถมศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคาม
1. ประชากรในการวิจยั ประกอบดวย ผูอํานวย
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด
มหาสารคามจํานวน 3 เขต รวมประชากรทัง้ หมด 656 คน
ขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม. มกราคม, ปการศึกษา 2559
2. กลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 226 คน
(ตามตารางของ Krejcie& Morgan)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา
1. ผลจากการศึกษาและสังเคราะหองคประกอบ
เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล และประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิ สรุปองคประกอบและพฤติกรรมเสริมสราง
ภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ดังนี้
1) การมีวสิ ยั ทัศน ผูบริหารตองเปนผูทีม่ อง
การไกล กําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร เปน
นักคิดเปดโอกาสใหผู ปฏิบัติร วมกําหนดวิสัยทัศนและ
ทิศทางขององคกร เพื่อเปนแนวทางสูการบรรลุวิสัยทัศน
มีความรอบรู ทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
สามารถอธิบายใหความเขาใจ
2) กลาตัดสินใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา
เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วในสถานการณคับขับ มีการนํา
หลักวิชาการและทฤษฎีมาบูรณาการเพื่อแกปญหาอยาง
เปนระบบ กลาเผชิญสถานการณการทํางานทีย่ ากลําบาก
ไดอยางเหมาะสม
3) ความคิดสรางสรรค มีความมุงมัน่ ในการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหประสบความสําเร็จ แสวงหาประสบการณ
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และความรู เพื่อเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
4) การติดตอสือ่ สาร สามารถชีแ้ นะแนวทาง
การทํางานที่ดีแกผูรวมงาน อันจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานที่กําหนดได
5) ยืดหยุนในการทํางาน นําเสนอความคิด
ใหมๆ ใหอิสระในการคิดและแกปญหาไดในสถานการณ
ใหมๆ เสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงวิธี
การทํางานใหสอดคลองกันสถานการณ มีความยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม
6) มีความเชื่อมั่นในตนเอง หนักแนนไม
ออนไหวตอปญหาและอุปสรรค มีความกลาตัดสินใจและ
มีความเชื่อมั่นในตนเองกิริยามารยาท สุภาพเรียบรอย
ตางกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ
7) แรงจูงใจ กระตุ นผู รวมงานเกิดความ
กาวหนาในหนาที่ โดยมีการจูงใจแกผูปฏิบัติงาน มีการ
สรางผู นํ า มอบหมายงาน หนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ใหเหมาะสมกั บ งานและลั ก ษณะงาน สรางขวั ญ และ
ใหกําลังใจในการทํางาน ดูแลเอาใจใสตอผูปฏิบัติงาน
8) ซือ่ สัตยและยุตธิ รรม มีความยุตธิ รรมตอ
ผูใตบังคับบัญชาและปฏิบตั ติ อผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอ
ภาค มีความเสียสละ ซื่อสัตย อดทน และมีความจริงใจ
2. ผลวิเคราะหสภาพปจจุบนั และสภาพพึงประสงค
เสริ ม สรางภาวะผู นํ า มุ งสู ประสิ ท ธิ ผ ล ของผู บริ ห าร
สถานศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
สภาพปจจุ บั น เสริ ม สรางภาวะผู นํ า มุ งสู
ประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบตั ทิ กุ ดานอยูในระดับมาก
ดาน ที่ มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ความซื่ อ สั ต ยและยุ ติ ธ รรม
เชือ่ มัน่ ในตนเอง และมีวสิ ยั ทัศน สภาพพึง่ ประสงคการเสริมสราง
ภาวะผู นํามุ งสู ประสิทธิผล ของผู บริหารสถานศึกษา
ประถมศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ

มากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาเปนรายดานมี ก ารปฏิ บั ติ
ทุกดานในระดับมากโดยมีคาเฉลีย่ สูงสุดคือ ความซือ่ สัตย
และยุติธรรม กลาตัดสินใจ และเชื่อมั่นในตนเอง
3. ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม จากการสัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิจํานวน
7 ทานไดขอสรุปดังนี้
1) ดานวิสัยทัศน ควรระบุวิสัยทัศนอยาง
ชัดเจน การกําหนดวิสัยทัศนจะตองไดรับความรวมมือ
จากทุกฝาย เขากับบริบทของโรงเรียน ผูบริหารตองทุมเท
และเสียสละเวลา ความรู ความคิดเพื่อพัฒนาองคกร
2) ดานกลาตัดสินใจ การใหการสนับสนุน
ผูตามเปนรายบุคคล ควรสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเอง มีสวนรวมในการตัดสินใจ มอบหมายงานใหตรง
กับความรูความสามารถ ของแตละบุคคล ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและหาแนวทางแกปญหารวม
กัน มีการนิเทศและติดตามผลงานอยางตอเนื่อง
3) ดานความคิดสรางสรรค ควรสรางความ
ทาทายและเสริมแรงครู อยางตอเนื่อง กระตุนบุคลากร
ใหเห็นวิธกี ารหรือแนวทางใหมๆในการแกปญหาใหกําลังใจ
บุคลากร ตรวจสอบขอบกพรอง และปรับปรุงแกไข สงเสริม
การทํางานเปนทีมเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษางาน
และนําขอมูลมาพัฒนาหนวยงานของตนเอง
4) ดานการติดตอสือ่ สารผูบริหารควรมีการ
ติดตอสื่อสารที่ดี ชัดเจน จึงจะชวยใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย การติดตอสือ่ สารใน
โรงเรียนจะประสบผลสําเร็จไดนัน้ ขึน้ อยูกับผูสงสารผูรับ
สารมีความเขาใจตรงกัน
5) ความยืดหยุนในการทํางาน ควรมีการ
วางแผนงาน การปฏิบตั งิ าน สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเปาหมายของสถานศึกษา
6) ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ควรสราง
ความมั่นใจ ความเชื่อและความคาดหวังแกผู ใตบังคับ
บัญชาวาจะทํางานไดสําเร็จสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
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ทําผลงานทีเ่ ปนเลิศของตน เพือ่ ใหผูใตบังคับบัญชาทุกคน
หาจุดเดนของตนเองนําไปใช จัดการเรียนการสอนกระตุน
ใหผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาไดคิ ด หาสิ่ ง ใหมๆ และมี กํ า หนด
มาตรฐานในการทํางานมุงเปาหมายเดียวกันใหสําเร็จ
7) ดานแรงจูงใจ ผูนําหรือผูบริหารควรมี
การตอบแทน ใหผูใตบังคับบัญชาโดยการเลื่อนตําแหนง
หรือสวัสดิการตางๆหรืออาจใหรางวัลที่มิไดเปนเงิน เชน
การมอบรางวัลดีเดน ประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชย
หรือสงไปฝกอบรมความรูเพิ่มเติม
8) ดานซือ่ สัตยและยุตธิ รรม เปนแบบอยาง
ที่เหมาะสม ควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เชน
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ทุมเทในการทํางาน อยางเต็มความสามารถ เพื่อกระตุน
จูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชา ไดปฏิบัติตาม ทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความภาคภูมิใจ และมีศรัทธา
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาและสังเคราะหองคประกอบ
เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดมหาสาร พบวา องคประกอบเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ประกอบดวย 8 ดานดังนี้
1) ดานวิสัยทัศน
2) ดานกลาตัดสินใจ
3) ดานความคิดสรางสรรค
4) ดานการติดตอสื่อสาร
5) ความยืดหยุนในการทํางาน
6) ดานความเชื่อมั่นในตนเอง
7) ดานแรงจูงใจ
8) ดานซือ่ สัตยและยุตธิ รรม จากการศึกษา
และสังเคราะหเอกสารของของ Bennis (2001), Dubrin
(1998), Garder (1990), Hoy and Miskel (2001) และ
เนตรพัณนา ยาวิราช (2549)
2. สภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของ
ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล
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ของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปรัน ปฏิพิมพาคม (2550 : 220 - 236)
ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศึ ก ษา เอกชนระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงษ วีระชานนท (2550 :
155 - 166) การศึกษาเรื่องภาวะผู นําของผู บริหารที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2
3. ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคามดังนี้
ผลการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางเสริมสราง
ภาวะผู นํามุ งสู ประสิทธิผล ของผู บริหาร สถานศึกษา
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม มีขอเสนอแนะ จํานวน 8 ดาน
ดังตอไปนี้
1) ดานวิสัยทัศน ประกอบดวย 1. เปนผูที่
มองการณไกลและกําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร
เปนนักคิด 2. เปดโอกาสใหผูปฏิบตั ริ วมกําหนด วิสยั ทัศน
และทิศทางขององคกรเพือ่ เปนแนวทางสูการบรรลุวสิ ยั ทัศน
3. มีความรอบรู ทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
สามารถอธิบายใหความเขาใจ ดังที่ นิพนธ เสือกอง
(2545) ระบุไววา เปนภารกิจที่ผูกพันกันซึ่งตองอาศัย
ความรูสึก อารมณรวมที่จะแกปญหา
2) ด านกล าตั ด สิ น ใจ ประกอบด วย
1. สามารถตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว
ในสถานการณคับขัน 2. มีการนําหลักวิชาการและทฤษฎี
มาบูรณาการเพื่อแกปญหา อยางเปนระบบ
3) ดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย
1. มีความมุ งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความ
สําเร็จ 2. แสวงหาประสบการณและความรู เพื่อเตรียม
พรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 3. กระตุนใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน เพือ่ เกิดความคิดสรางสรรคดวยวิถที างใหม

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

สอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ (2543) ไดใหความเห็น
วา การปฏิบัติงานในแผนงาน จะมีแผนสนับสนุนอื่นๆ
เกี่ยวของดวย เชนการนิเทศการสอนของครูเพื่อใหมั่นใจ
วาการเรียนรู การสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย
4) ดานติ ด ตอสื่ อ สาร ประกอบดวย 1.
สามารถชีแ้ นะแนวทางการทํางานทีด่ แี กผูรวมงาน อันจะ
ทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดได 2.รูจัก
ผูรวมงานและสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล
5) ด านความยื ด หยุ นในการทํ า งาน
ประกอบดวย 1. นําเสนอความคิดใหมๆ ใหอิสระในการ
คิดและแกปญหาไดในสถานการณใหมๆ 2. เสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานการปรับปรุงวิธกี ารทํางานใหสอดคลอง
กันสถานการณ
6) ดานความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ประกอบดวย
1. หนักแนนไมออนไหวตอปญหาและอุปสรรค 2. มีความ
กลาตัดสินใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
7) ดานแรงจูงใจประกอบดวย 1. กระตุน
ผูรวมงานเกิดความกาวหนาในหนาที่ โดยมีการจูงใจแก
ผูปฏิบัติงาน 2. มีการสรางผูนํา มอบหมายงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ ใหเหมาะสมกับงานและลักษณะงาน
ดังที่ Kaiser (อางใน สุรัตน ดวงชาทม, 2000) กลาววา
สิ่งที่สงผลตอการจูงใจสมาชิก ไดแกการมอบหมายงาน
ทีเ่ หมาะสมกับแตละบุคคล มีบรรยากาศแหงการสนับสนุน
และมีระบบการใหรางวัลที่สงเสริมการปฏิบัติงาน
8) ดานความซือ่ สัตยและยุตธิ รรม ประกอบ
ดวย 1.มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติตอ
ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาอยางเสมอภาค 2. มี ค วามเสี ย สละ
ซื่อสัตย อดทน และมีความจริงใจ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรนําแนวทางการ
พัฒนาเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ไปเพิ่มประสิทธิภาพ

ของผูบริหารโรงเรียนมากยิง่ ขึน้ และสามารถนําไปประยุกต
ใชนอกเขต จังหวัดมหาสารคาม
1.2 หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ ศึ ก ษานิ เ ทศก
ควรประสานความรวมมือกับโรงเรียน เพือ่ นําแนวทางการ
พัฒนาเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดนําไปปฏิบตั ิ สามารถชวยใหผูบริหารสถานศึกษา
เสริมสรางภาวะผูนําใหแกบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการ
พัฒนาภาวะผูนําและปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 ควรศึกษาการเสริมสรางภาวะผู นําใน
บริบทอื่นๆ เพื่อนําไปปรับใชในการบริหารสถานศึกษา
และการจักการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
2.2 ควรสนับสนุนใหมีการศึกษางานวิจยั เชิง
คุณภาพดานการพัฒนาภาวะผูนําอยางตอเนื่อง
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