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ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
Leadership of school administrators as perceived by teachersunder Loei primary
educational service area office 3.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึก ษาภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามการรับ รู้ข องข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครู และขนาดของ
สถานศึก ษา กลุ่ม ตัว อย่าง จำนวน 242 คน เครื่อ งมือ เป็น แบบสอบถาม และสถิต ิท ี่ใช้ คือ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และโดยใช้สถิติทดสอบค่าเอฟ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ้ ข องข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า
2.1 ผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ ภาวะผู้น ำ, การรับรู้
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the leadership of school administrators as perceived by
teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 3 and 2) to compare the leadership of school
administrators as perceived by teachers under Loei Primary Educational Service Area Office 3 by standing
positions and the size of school . The research sample were 242 persons. A questionnaire was used for data
collection. The Statistics applied for data analysis were percentage, mean, standard deviation and F-test.
1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรรมการบริหารสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
2
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The results of the research showed that :
1) The leadership of school administrators as perceived by teachers under Loei Primary Educational
Service Area Office 3 found the overall and each aspect was at a high level.
2) The comparison of the leadership of school administrators as perceived by teachers under
Loei Primary Educational Service Area Office 3 by Standing positions and the size of school were as follows:
2.1 The School administrators and teachers perception as a whole and each aspect was not
significantly different.
2.1 Small schools, medium schools and large schools perception a whole and each aspect
was not significantly different.
Keywords : the leadership, The perceived
1. บทนำ
การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
การคัด เลือ ก การตีความสร้างสรรค์ และนำความรู้ใหม่ของ
ผู้เรียนแต่ละคน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การแก้ปัญหา และการ
ทำงานต่างๆให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถความ
ฉลาดเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะร่วมกันนำความ
เจริญ รุ่ง เรือ งและความสงบร่ม เย็น มาสู่ป ระเทศชาติไ ด้
อย่างต่อ เนื่อ ง การศึก ษาจึงเป็นการพัฒ นาความสามารถที่
ติด ตัว มนุษ ย์ม าแต่ล ะคน เป็น กระบวนการที่ช ่ว ยให้ค นได้
พัฒ นาตนเองในด้า นต่า งๆ ตลอดช่ว งชีว ิต ตั้ง แต่ก าร
วางรากฐานพัฒ นาการของชีว ิต ตั้ง แต่แ รกเกิด การพัฒ นา
ศัก ยภาพและขีด ความสามารถด้า นต่า งๆ ที่จ ะดำรงชีว ิต
และประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน
การเปลี่ย นแปลงรวมเป็น พลัง สร้า งสรรค์ การพัฒ นา
ประเทศได้อ ย่า งยั่ง ยืน แนวโน้ม ในอนาคตข้า งหน้า อาจจะ
สะท้อ นให้เ ห็น ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น ทั้ง การเปลี่ย นแปลง
ทางด้า นโครงสร้า ง สถาบัน ทางสัง คม และปัจ เจกบุค คล
จำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
โลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
จึง มุ่ง เน้น การพัฒ นาคนทุก คนทุก ช่ว งวัย ให้เ ข้า สู่ส ัง คม
แห่ง การเรีย นรู้ต ลอดชีว ิต อย่า งยั่ง ยืน มุ่ง การพ ัฒ นา
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ประเทศชาติส ู่ค วามสมดุล และความยั่ง ยืน จะต้อ งให้
ความสำคัญ กับ การเสริม สร้า งทุน ของประเทศที่ม ีอ ยู่ใ ห้
เข้มแข็ง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ประเทศ (สุมาลี อุดารักษ์, 2555)
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนให้มีคุณ ภาพ เป็น
เรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวตนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้เป็นคนที่รู้จักการคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญ หา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการ
เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และสามารถ
ปรับ ตัว ให้ท ัน กับ การเปลี่ย นแปลงที่เกิด ขึ้น อย่างรวดเร็ว มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จัก พึ่งตนเอง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (วรณัน ขุนศรี, 2549: 65-69) จึงต้องมี
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีการเตรียมความพร้อม
ต่อ การเผชิญ กับ ความเปลี่ย นแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น จากกระแส
โลกาภิวัฒน์ สำหรับในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มาได้มีการศึกษาภาวะผู้นำที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่ง
เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership theory) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีภาวะผู้นำแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (New
paradigm) เนื่อ งจากภาวะผู้น ำการเปลี่ย นแปลงนี้เป็น การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีการ
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กระจายอำนาจหรือ การสร้า งพลัง จูง ใจ เป็น ผู้ม ีค ุณ ธรรม
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แ ก ้ไ ข เพ ิ่ม เต ิม (ฉ บ ับ ท ี่ 2) พ .ศ .2545 ได ้บ ัญ ญ ัต ิใ ห ้
กระทรวงศึก ษาธิการกระจายอำนาจการบริห ารและการจัด
การศึก ษา ทั้ง นี้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารได้อ อกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัด การศึก ษา พ.ศ.2550 โดยได้ก ระจายการบริห ารงาน
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษา รวมทั้ง สถานศึก ษาในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
โดยตรง
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย
เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วยโรงเรียนเปิดการสอนใน
เขตอำเภอด่า นซ้า ย และอำเภอภูเรือ อำเภอนาแห้ว รวม
ทั้งหมดมี 110 โรงเรียน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดแคลนและฐานะยากจน สภาพปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร
การคมนาคม และการสาธารณูปโภค ในบางพื้น ที่ไ ม่ส ะดวก
เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และพบปัญหาผู้บริหารก็มี
การย้า ยบ่อ ย เพื่อ การดำเนิน งานด้า นการบริก ารของ
โรงเรีย นไปสู่เป้าหมายที่ต ั้งไว้ จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษา
ภ าวะ ผ ู้ น ำข อ งผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามการรับ รู้ข อง
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 เพื่อสะท้อนภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
นำไปปรับ พฤติก รรมการบริห ารในส่ว นที่ต ้อ งพัฒ นาหรือ
ปรับเปลี่ยน และพัฒนาการบริหารงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การได้มีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่จะส่งผล
ให้การพัฒนาการศึกษามีความก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3
2. เพ ื่อ เปรีย บเทีย บภาวะผู้น ำของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตาม ตำแหน่ง
หน้าที่ของข้าราชการครู และขนาดของสถานศึกษา
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ข้าราชการครู
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 3
จำนวน 242 คน โดยเทียบจากตารางเทียบสัดส่วนของ เครจซี่
แ ล ะม อ ร์แ ก น (Krejcie and Morgan อ ้า งถ ึง ใน บ ุญ ช ม
ศรีสะอาด, 2554 :121)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล เป็น
แ บ บ ส อ บ ถ าม แ บ ่ง เป ็น 2 ต อ น ด ัง น ี้ ต อ น ท ี่ 1 เป ็ น
แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ก ี่ย ว ก ับ ข ้อ ม ูล ท ั่ว ไ ป ข อ ง ผ ู้ต อ บ
แ บ บ ส อ บ ถ าม แ ย ก ต าม ตำแหน่ง หน้า ที่แ ละขนาดของ
สถานศึกษา ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ภาวะผู้น ำ
ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ตามการรับ รู้ข องข้า ราชการครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
มีล ัก ษณะคำถามเป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating
Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำหนังสือขออนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยถึงผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เพื่อขอ
อนุญ าตเก็บข้อมูล สำหรับการศึกษาวิจัยจากสถานศึกษาใน
สังกัดและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 242 คน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โ ปรแกรมสำเร็จ รูป สถิต ิท ี่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ข ้อ มูล คือ ร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stardard Deriation : S.D.) และการ
ทดสอบค่า F – test เพื่อหาความแตกต่างโดยใช้การทดสอบราย
คู่ โดยวิธีการของ ทดสอบรายคู่ (Scheffe' s method)

1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของข้า ราชการครู สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษ า
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรีย งลำดับ จากมากไปหาน้อ ยคือ ภาวะผู้น ำด้า น
สัญ ลัก ษณ์ ภาวะผู้น ำด้านวัฒ นธรรม ภาวะผู้น ำด้านมนุษ ย์
ภาวะผู้นำด้านเทคนิค ภาวะผู้นำด้านการศึกษา ตามตาราง 1

4. สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามการรับ รู้ข องข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3ในภาพรวม
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

ภาวะผู้นำด้านเทคนิค
ภาวะผู้นำด้านมนุษย์
ภาวะผู้นำด้านการศึกษา
ภาวะผู้นำด้านสัญลักษณ์
ภาวะผู้นำด้านวัฒนธรรม
รวม

จากตารางที่ 1 ภ าวะผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาตามการรับ รู้ข องข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X =4.43, S.D=0.52) เมื่อ พิจ ารณ ารายด้า น
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาวะ
ผู้น ำด้า นสัญ ลัก ษณ์ ( X =4.48, S.D=0.52) ภาวะผู้น ำด้า น
วัฒ นธรรม ( X =4.46, S.D=0.53) ภาวะผู้น ำด้า นมนุษ ย์
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ระดับความคิดเห็น (n=242)
x
4.39
4.42
4.38
4.48
4.46

S.D

แปลผล

0.58
0.51
0.44
0.52
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.43

0.52

มาก

( X = 4.42, S.D=0.51) ภาวะผู้น ำด้า นเทคนิค ( X = 4.38,
S.D=0.58) และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ภาวะผู้น ำด้านการศึก ษา
( X = 4.38, S.D=0.44)
2) การเปรีย บเทีย บภาวะผู้น ำของผู้บ ริห าร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง
หน้าที่ และขนาดของสถานศึกษา มีรายละเอียด ตามตาราง 2-3
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามการรับ รู้ข องข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา
S.D
x

ปัญหาการจัดการศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)

ภาวะผู้นำด้านเทคนิค
ภาวะผู้นำด้านมนุษย์
ภาวะผู้นำด้านการศึกษา
ภาวะผู้นำด้านสัญลักษณ์
ภาวะผู้นำด้านวัฒนธรรม
รวม
* P<.05

4.38
4.41
4.37
4.47
4.44
4.41

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็น ว่าการเปรีย บเทีย บ
เปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

0.57
0.5
0.42
0.51
0.53
0.51

ครูผู้สอน
S.D
x
4.39
0.59
4.43
0.53
4.4
0.45
4.48
0.53
4.47
0.52
4.43
0.52

t

p-values

.759
1.113
.727
.930
.718
0.85

.580
.354
.603
.462
.610
0.52

เลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้บริหารการศึกษา
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาตามการรับ รู้ข องข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
1)
2)
3)
4)
5)

ภาวะผู้นำด้านเทคนิค
ภาวะผู้นำด้านมนุษย์
ภาวะผู้นำด้านการศึกษา
ภาวะผู้นำด้านสัญลักษณ์
ภาวะผู้นำด้านวัฒนธรรม
รวม

ขนาดเล็ก
S.D
x
4.39
4.41
4.37
4.47
4.44
4.42

0.57
0.5
0.42
0.52
0.53
0.51

* P<.05

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็น ว่าการเปรีย บเทีย บ
เปรียบเทียบภาวะผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามการ
รั บ รู ้ ข องข้าราชการครู สังกัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด กลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ภาวะผู้นำ

ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดกลาง
S.D
x
4.37
4.43
4.4
4.48
4.47

0.59
0.53
0.46
0.52
0.52
4.43
0 52

ขนาดใหญ่
S.D
x
4.38
4.42
4.35
4.46
4.45
4.41

0.57
0.52
0.41
0.53
0.52
0.51

f

p-values

.357
.472
.773
.642
.565
0.56

*.025
.797
.061
.668
.727
0.45

ด้านเทคนิค และ ภาวะผู้นำด้านการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผล
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 อยู่ในระดับ มาก ประกอบด้ว ย ภาวะผู้น ำด้า น
สัญ ลัก ษณ์ ภาวะผู้น ำด้านวัฒ นธรรม ภาวะผู้น ำด้านมนุษ ย์
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ภาวะผู้นำด้านเทคนิค ภาวะผู้นำด้านการศึกษา เรียงตามลำดับ
และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ น้ำผึ้ง ใจจัน ทร์ (2552) เรื่อง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการ
รับรู้ของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารี กัง
สานุกูล (2553) เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ นงนุช
รัก ษา (2553) เรื่อ ง ศึก ษาภาวะผู้น ำการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวลัญชร อดิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษา ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาพคริสจักรในประเทศไทย
มีการปฏิบัติมากในภาพรวม และสอดคล้องกับ ชรัตน์ จีนขาวขำ
(2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
การรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุร ี เขต 3 พบว่า ผูบ้ ริห ารสถานศึก ษามีพ ฤติก รรมผู้น ำ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ กัมพล
แช่มสา (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
จะเห็น ได้ว ่า 1) ด้า นเทคนิค มีเทคนิค และหาแนวทางการ
ประสานงานในการระดมกำลังคนเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย การสื่อสารแบบสองทาง : บนลงล่าง และ ล่างขึ้นบน
เพื่อให้รู้ข้อมูลข่าวสารทุกๆด้าน การจัดระบบการสื่อสาร การ
ประสานงาน การจัดทำแผนงาน แผนงบประมาณ แผนการ
บริหารงานของโรงเรียนได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2) ด้านมนุษย์ มี
การสร้างความสัมพันธ์การทำงานกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม การมีมนุษ ยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน การให้
ความร่ว มมือ กับ ชุม ชน หน่ว ยงานภาครัฐ หรือ เอกชน เปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานมีอิสระในการทำงาน พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ 3) ด้านการศึกษา มีการวิเคราะห์
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ความต้องการและปัญหาการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา
สถานศึกษา การวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บ ุค ลากรในการดำเนิน งานด้านงานวิช าการและ
พัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณ ใน
การผลิตสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 4) ด้านสัญลักษณ์ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการทำงานเน้น
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่มใน
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนร่วมกันการเป็นผู้อดุ มคติ
มีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วน
ร่ว ม การมีค วามสามารถบริห ารงานประสบผลสำเร็จ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 5) ด้านวัฒ นธรรม การใช้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรีย นรู้ภ ูม ิป ัญ ญาชาวบ้าน การรัก ษาขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีองค์กรเป็นที่ยอมรับของชุมชน การปลูกฝังความรู้สึก
จงรักภักดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน การได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร การสร้างเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ
หน่วยงานให้กับผู้ร่วมงาน การมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ์ การยึดระเบียบแบบแผนเป็นแนวในการปฏิบัติ
เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของข้า ราชการครู สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาเลย เขต 3 จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่า
ผู้บริหารการศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นในภาพรวมและ
รายด้า น และ จำแนกตามขนาดของสถานศึก ษา พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่ง ไม่เป็น ไปตามสมมติฐ านที่ต ั้ง ไว้ และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัย ของ สวัส ดิ์ มะลาหอม (2551) เรื่อ ง ภาวะผู้น ำของ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา สัง กัด สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ ความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
หน้า ที่ โดยภาพรวมและรายด้า น ไม่แ ตกต่า งกัน ทั้ง นี้
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่างให้ความสำคัญ
ของภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การระดมกำลังคนเพื่อ
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ปฏิบ ัติภ ารกิจให้บ รรลุเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์การ
ทำงานกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมี
มนุษ ยสัม พัน ธ์ท ี่ด ีต ่อ ทุก คน การทำงานแบบมีส ่ว นร่ว มกับ
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานด้าน
งานวิช าการและพัฒ นาหลัก สูต ร การวางแผนการติด ตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครู การนิเทศ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร มีการนำข้อมูล
และปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนแนวคิด
ชักนำผู้ร่วมงานให้ปรับแนวคิดใหม่ในการทำงานเพื่อสอดรับกับ
สัง คมแห่ง ภูม ิป ัญ ญ าและการเรีย นรู้ ซึ่ง ส่ง ผลให้ก ารมี
ความสามารถบริหารงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนั้น กุห ลาบ ปุริสาร (2560) ยังได้ระบุว่า ผู้น ำที่ม ี
ประสิทธิผลจะต้องมีทักษะทางปัญ ญา โดยมีทักษะความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการวิเคราะห์หาเหตุผล และมีทักษะการ
ปฏิบัติด้วย
6. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1) ภาวะผู ้ น ำของผู ้ บ ริ ห ารถานศึ ก ษาควร
การสร้างความสัมพันธ์การทำงานกับผู้ร่วมปฏิบัตงิ าน ส่งเสริม
การทำงานเป็น ทีม การได้รับ ความร่วมมือจากชุม ชนในการ
บริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี
เข้า มาใช้ใ นการบริห ารงาน การนำข้อ มูล และปัญ หาการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาปรับ ปรุงและพัฒ นากระบวนการ
บริหารหลักสูตร และการปฏิบัติงานให้ยึดระเบียบแบบแผน
เป็นแนวในการปฏิบัติการวางแผน กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วม
2) ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาทั้ง 3 ขนาด ควรมีการมี
การบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดย
ควร มีการการดำเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในการทำงานในองค์กร การส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีความยืดหยุ่นใน

การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ รวมไปถึง การยึดระเบียบแบบ
แผนเป็นแนวในการปฏิบัติ
2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1) ควรมีก ารศึก ษาภาวะผู้น ำของผู้บ ริห าร
สถานศึก ษาในทฤษฎีภ าวะผู้น ำอื่น ๆ เพื่อ นำผลที่ไ ด้ม า
ประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นาการปฏิบ ัต ิง านของโรงเรีย นให้ม ี
ประสิทธิภาพ
2) ควรศึกษาวิจัยด้านปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ภาวะผู้น ำของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา เช่น ปัจ จัย ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำของผู้บ ริห ารโรงเรียนดีเด่น เป็น ต้น อันจะนำไปสู่
การบริหารคุณภาพงานทางการศึกษาได้สำเร็จตามเป้าหมาย
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