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 การวจิยัมคีวามมุง่หมาย เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํในการบริหารของผูบ้รหิาร เพือ่เปรยีบเทียบองค์ประกอบ

ภาวะผูนํ้าในการบรหิารของผูบ้รหิาร เพือ่พฒันารปูแบบความสมัพันธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ขององคป์ระกอบภาวะผูนํ้าในการ

บริหารของผู้บริหาร และเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของรูปแบบองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหาร

ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก

เป็นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 

คน และศึกษาสถานศึกษาดีเด่น จํานวน 3 แหง่ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และระยะที่สองเป็นการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 120 คน ครูจํานวน 248 คน รวมทั้งสิ้น 368 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,2,3 และ 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มา โดยใช้ตารางการ

กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน และวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้น 

ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการบริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของ

ผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อย่างไรก็ดีผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นด้าน

คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร ด้านสภาพ การบริหารสถานศึกษา และด้านประสิทธิผล
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ABSTRACT

ของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ส่วนครูผู้สอน มีความคิดเห็น ต่อด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านสภาพการบริหาร

สถานศึกษา และด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านพฤติกรรม

ผู้นําของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน

 3. องคป์ระกอบภาวะผูน้าํในการบรหิารของผู้บรหิาร ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบัิตงิาน ในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกอบดว้ย ดา้นภมูหิลงัของผูบ้รหิาร ดา้นคณุลกัษณะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ดา้นพฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิาร ดา้นสภาพการ

บริหารและด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 4. องค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวม ในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิผลสูงและตํ่า พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้น ในภาพรวม ในสถานศึกษา ที่มีประสิทธิผลสูงและประสิทธิผลตํ่า พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืน

กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โดยด้านสภาพการบริหารสถานศึกษา มคีา่อทิธพิลสงูสดุ รองลงมา คอื ด้านพฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิาร

ด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร และด้านภูมิหลังของผู้บริหาร ตามลําดับ 

คำาสำาคัญ: องค์ประกอบภาวะผู้นํา , ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

 The purposes of this research were to 1) study the administrators’ administrative leadership factors, 

2) compare the administrators’ administrative leadership factors, 3) develop the linear relative structure 

model of the administrators’ administrative leadership factors, and 4) verify the linear relative structure 

model of the administrators’ administrative leadership affecting performance effectiveness in basic education

schools. The research procedure was divided into two stages. The first stage was to determine the 

research conceptual framework by analyzing documents and related research works, interviewing 8 

experts, and studying 3 best schools through the structured interview for collecting data and analyzing

the collected data by content analysis. The second stage was to verify the research hypotheses through 

the questionnaire, constructed by the researcher and with the reliability of 0.99 for collecting the data. 

The samples were 120 school administrators and 248 teachers, in a total of 348 from schools under 

Buriram Primary Educational Service Areas Office 1-4 and The Secondary Educational Service Area 

32, derived through the Table of Krejecie and Morgan, and proportional stratified random sampling 

technique. The data were analyzed by the computer programs to find out frequency, percentage,

mean, standard deviation, Pearson’ alpha-correlation, and the linear relative structure analysis. 

The main research findings were as follows :

 1. The administrators had the administrative leadership as a whole and in each aspect at the high level.

  2. The administrators’ transformational leadership affecting performance effectiveness as perceived 

by school administrators and teachers who work in different school sizes as a whole was statistically 

significant difference at the .01 level. However, the school administrators perceived the administrators’ 
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leadership characteristics in the aspects of administrators’ leadership behavior school administration 

state, and school effectiveness with no difference, while the teachers perceived the administrators’ 

leadership factors characteristics in the aspect of school administration on state and school effectiveness 

were statistically significant difference at the .01 level, but in the administrators’ leadership behavior 

with no difference. 

 3. The administrators’ administrative leadership factors affecting performance effectiveness 

in basic education schools included the administrators’ background, the administrators’ leadership 

characteristics, the administrators’ leadership behavior, and the school effectiveness. 

 4. The administrators’ administrative leadership factors and school effectiveness in schools 

of the administrators with high and low effectiveness as a whole had the positive relationship with 

statistically significant difference at the .01 level. The linear relative structure model in schools with high 

and low effectiveness as a whole had the goodness of fit with the empirical data, by which the school 

administration skill aspect had influence with the highest value, followed by the administrators’ leadership

behavior, the administrators leadership characteristics, and administrators’ background, respectively. 

Keyword: Leadership Factors, Performance Effectiveness



ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

31ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

บทนำา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ใน

ตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็นคนท่ีรู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีดีงามเพื่อการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

(วรณัน ขุนศรี. 2549 : 65-69) ในการปฏิรูปการศึกษาของไทย สังเกตเห็นได้ว่าปัจจุบันทุกคนตื่นตัวกันมากทั้งผู้บริหาร 

ครู ผู้ปกครอง ประชาชนและสังคม โดยมากจะมุ่งเน้นในเรื่อง การปฏิรูปโครงสร้าง การบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร 

การปฏิรปูครแูละลงไปสูก่ารปฏริปูการเรียนรู้ของนักเรยีน เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายดา้นคณุภาพการศกึษา รวมท้ังยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาให้ทัดเทียมกับสากล แต่ในส่วนที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาและนับว่าสําคัญก็คือ คุณภาพของผู้นํา

(สมชาย เทพแสง. 2546 : 11-16) 

 ภาวะผูนํ้าเปน็กระบวนการใชอ้ทิธิพลโน้มน้าวทีม่ผีลต่อการตดัสินใจและเปา้หมายขององคก์าร เพือ่กระตุน้พฤตกิรรม

การทํางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุ่ม การมีภาวะผู้นําสูงของ

ผู้บริหาร เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ การมีภาวะผู้นําที่เหมาะสมวัดได้จากประสิทธิผลของภาวะผู้นํา ซึ่งเป็นการนําผลลัพธ์ 

ทีค่ดัสรรมาใชเ้ปน็เกณฑใ์นการวดัประสทิธผิลภาวะผูนํ้า ไดแ้ก ่ผลการปฏบิตังิาน การบรรลเุปา้หมายกลุม่ การอยูร่อดของ

องคก์าร ความเจรญิเตบิโตขององคก์าร ความสามารถในการเผชญิวกิฤตกิารณ ์ความพงึพอใจของผูต้าม การอทุศิตน ความ

มีสภาพจิตวิทยาที่ดี และความมีเสถียรภาพของสถานภาพผู้นํา (Yukl. 1998 : 223)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดให้สถานศึกษา

มคีวามสาํคญัสูงสดุ ทีถ่อืเปน็หนว่ยงานทีก่อ่ให ้เกดิผลทางการศกึษา ทีม่คุีณภาพทัง้ในดา้นผลผลติ กระบวนการ และปจัจยั

นําเข้า กล่าวคือ สถานศึกษาสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ งบประมาณและบุคลากร 

ใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่ มอีสิระในการบรหิารงาน สามารถจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม 

ได้อย่างยดืหยุน่คลอ่งตวั เปน็โรงเรยีนของชมุชนและสะทอ้น ภูมปัิญญาท้องถิน่อยา่งแท้จรงิ โดยมคีณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานเปน็ผู้กาํกบัดแูลและใหค้าํปรกึษา ซึง่จะเปน็ปจัจยัหลกัทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในระบบการศกึษาและสงัคม

ไทยในภาพรวม เกิดเป็นจริงขึ้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 24-25) 

 ผูบ้รหิารสถานศกึษา นบัเปน็กลไกสําคญัและมอีทิธพิลสงูตอ่คณุภาพของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากระบบการศกึษา ประสทิธภิาพ

ของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององค์การทางการศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า 

ความสําเร็จหรือความลม้เหลวทางการศึกษานัน้ผูบ้รหิารนบัวา่เป็นตวัแปรท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงัคมไทย คณุภาพ

และประสิทธิภาพทางการศึกษามักแปรปรวนไปตามผู้นําเสมอ (เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2532 : 45 และรุ่ง แก้วแดง. 2546 :31)

ซึ่งหน้าที่ของผู้นําที่ต้องจัดการภายในองค์การ เพื่ออํานวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคนและวัตถุประสงค์เข้าด้วยกัน 

สามารถทาํงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และขณะเดยีวกันตอ้งจดัการภายในองคก์ารเพือ่นาํองคก์ารใหส้ามารถดาํเนนิ

ไปได ้โดยมกีารปรับตัวอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลา ผูน้าํทีม่คีวามสามารถจะทาํใหผู้ใ้ต้

บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้นําขาด

ความสามารถจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเฉื่อยชา เกิดความขัดแย้ง ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความ

ล้มเหลวขององค์การ (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 : 64) ในทํานองเดียวกัน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเช่นไร



32 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ในการนําศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(อรรณพ พงษว์าท. 2540 : 13) อยา่งไรกต็าม การบรหิารสถานศกึษาใหไ้ดด้ ีจําเปน็ต้องมกีารเสรมิพลงัใหผู้บ้รหิารมีโอกาส

ฝึกและใช้ความเป็นผู้นํา หรือภาวะผู้นําได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้บริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพ

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 21) ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 เพื่อเป็นแนวทาง ให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีความรู้ความเข้าใจสาระสําคัญที่เป็นแนวคิดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายภารกิจและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและผู้ที่

เก่ียวข้องทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ

บริบท อย่างมีคุณภาพ โดยกําหนดนโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครูแกนนําของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาและสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหเ้ปน็ผูน้าํการเปลีย่นแปลง และขยายผลไดเ้ตม็พืน้ที ่เพือ่รองรบัการกระจายอาํนาจ

โดยใหส้ถาบนัพัฒนาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา (สคบศ.) และสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ร่วมกันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู โดยคาดหวังว่าผู้ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้นํา

การเปลี่ยนแปลง จะได้รับการสร้างเสริมให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการเป็นผู้นํา

ในการเปลีย่นแปลงมากขึน้ สามารถรองรบัการกระจายอาํนาจในการบรหิารและจดัการศึกษา ซึง่เปน็ปจัจยัสาํคญัทีจ่ะนาํ

ไปสู่ความสําเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาว่า เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มนีโยบายการพัฒนาผู้นาํการเปลีย่นแปลงไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ ใหม้กีารพฒันาบุคลากรแกนนาํทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ทัว่ประเทศ ตัง้แตร่ะดบัผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศกแ์ละครผููส้อน ไปใชใ้นโรงเรยีนนาํรอ่ง

ประเภทที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา แล้วขยายการนําหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนเครือข่ายประเภทที่ 2

ทั่วประเทศในปีต่อมา ทําให้การปฏิรูปการศึกษามีความก้าวหน้ามาเป็นอย่างไร ภาวะผู้นําในการบริหารท่ีจะส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการปฏบัิตงิานในสถานศึกษาในครัง้น้ี มสีภาพเป็นอยา่งไร มปีระสทิธผิลเพยีงใด มอีงคป์ระกอบอะไรบ้างท่ีจะทาํ

ใหก้ารพฒันาภาวะผู้นําในการบรหิารของผูบ้รหิาร เกดิขึน้ไดอ้ยา่งแท้จรงิ การแสวงหาคําตอบจะเปน็แนวทางในการศกึษา

และพัฒนานโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํในการบรหิารของผูบ้รหิาร ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4. เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของรปูแบบองคป์ระกอบภาวะผูน้าํในการบรหิารของผูบ้รหิาร ทีส่ง่

ผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมมติฐานการวิจัย

 1. องคป์ระกอบภาวะผูน้าํในการบรหิารของผูบ้รหิาร ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบัิต ิงานในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

 จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาแล้ว มีความแตกต่างกัน
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 2. องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าในการบรหิารของผูบ้รหิาร ทีส่่งผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบัิติงานในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเหตผุล มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ ์และมีอทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานใน

สถานศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

ลักษณะขอบเขตของการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย

  ระยะที่1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน 

และศกึษากรณสีถานศกึษาดเีดน่ จํานวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่โรงเรยีนบุรรีมัยพ์ทิยาคม โรงเรยีนบา้นจระเขม้าก และโรงเรยีนบา้น

หนองหญ้าปล้อง 

 ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เป็น การตรวจสอบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ดําเนินการตามระเบียบ

วิธีวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 

โดยเป็นผู้บริหาร 819 คน และครูผู้สอน 8,480 คน รวมทั้งสิ้น 9,299 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 368 คน จําแนกเป็นผู้บริหารมัธยมศึกษา 40 คน ครูผู้สอน 84 คน ผู้บริหารขยายโอกาสทางการศึกษา 40 คน 

ครูผู้สอน 82 คน และผู้บริหารประถมศึกษา 40 คน ครูผู้สอน 82 คน โดยใช้ตารางการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ

มอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 

ตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย

 1. ตัวแปรสาเหตุ จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1 ) ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัว คือ 

ตัวแปรแฝงเกี่ยวกับภูมิหลัง 4 ตัว คือ เพศ อายุ ประสบการณ์ และประเภทของสถานศึกษา ตัวแปรแฝงด้านสภาพการ

บรหิาร 4 ตัว คอื ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดัโครงสรา้งของงานในสถานศกึษา การใชอํ้านาจ

ในตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 2) ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 2 ตัว

คือ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร 2 ตัว คือ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริหาร และทักษะของผู้นํา พฤติกรรมผู้นําของ

ผู้บริหาร จํานวน 4 ตัว คือ ความมีบารมี การดลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล

  2. ตัวแปรผล ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 8 ด้าน คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพัฒนา

เจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร 

ความสามัคคีของบุคลากร ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

  เนื้อหาการวิจัย เป็นการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบ ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร (Bass. 1994 :125) ด้านคุณลักษณะ

ผูน้าํของผู้บรหิาร ดา้นสภาพการบรหิารสถานศกึษา (Gardner. 1990 : 125) และดา้นประสทิธผิลของสถานศกึษา (Mott. 

1972 : 95 ; cited in Hoy & Miskel. 2001 : 126 ; Hoy & Ferguson. 1985 : 125) 

  ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2554 ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 การวิจัยระยะที่1 โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษากรณีสถาน

ศกึษาดเีดน่ เก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผูน้าํในการบรหิารของผู้บรหิาร ท่ีสง่ผลต่อประสทิธผิลการปฏบัิตงิานในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

 การวจิยัระยะที่2การตรวจสอบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหต ุเปน็การวจิยัเชงิปรมิาณ ดําเนนิการตามระเบียบ

วิธีวิจัย ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2554 จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 819 คน และครูผู้สอน 8,480 คน รวมทั้งสิ้น 

9,299 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ท่ีผ่านการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 368 คน จําแนกเป็น ผู้บริหารมัธยมศึกษา 40 คน ครูผู้สอน 84 คน ผู้บริหารขยาย

โอกาสทางการศึกษา 40 คน ครูผู้สอน 82 คน และผู้บริหารประถมศึกษา 40 คน ครูผู้สอน 82 คน ผู้วิจัยได้ใช้ตารางการ

กําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยระยะที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษากรณีสถานศึกษาดีเด่น ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามโดยยกร่าง แล้วนําแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่ร่าง

เสร็จแล้ว เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ เพื่อรับข้อเสนอแนะนํามาปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ในสว่นของแบบสอบถาม เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ

หาความเที่ยงตรงตามเนือ้หาและโครงสรา้ง (Content Validity) โดยการหาคา่ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกับ

วัตถุประสงค ์และความเทีย่งตรงตามโครงสรา้ง และความถูกตอ้งของเนือ้หา (Index of Item-objective Congruence : IOC)

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสถานศึกษาที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 แห่ง แล้วนํามา

วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของเครื่องมือ โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดลองใช้ 

โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 แห่ง นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่า

ความเท่ียง และคา่อาํนาจจําแนกของขอ้คําถามแลว้ปรับปรงุแก้ไขแบบสอบถาม และระยะท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่การวจัิย

โดยส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 120 แห่ง (ผู้วิจัยได้จัดส่งเกินจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้จริง

ร้อยละ 20) จําแนกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 40 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 40 แห่ง 

และโรงเรยีนมธัยมศกึษา จํานวน 40 แห่ง ซึง่หลงัจากการสง่แบบสอบถามไปในครัง้แรก ทิง้ชว่งหา่ง 15 วนั จะมกีารตดิตาม
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ทวงถามในระยะตอ่มาโดยวธิกีารโทรศพัท ์และหรอืสง่แบบสอบถามซํา้ จนไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืจากทัง้ 3 กลุม่ๆ ละ 

122 ฉบับ (ยกเว้นโรงเรียนมัธยมศึกษา 124 ฉบับ) และครบจํานวนตามเป้าหมาย 368 ฉบับ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

ระดับองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จําแนกตามประเภทของสถานศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) วิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/FW 

วิเคราะหเ์สน้ทางเพือ่ศกึษาอิทธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และอิทธพิลรวมขององคป์ระกอบ ภาวะผูนํ้าในการบรหิารของ

ผูบ้รหิาร ท่ีส่งผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน และทดสอบตัวแบบสมมตฐิานโดยใชค้อมพวิเตอร์

โปรแกรม LISREL 

สรุปผลการวิจัย

 1. องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าในการบรหิารของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านสภาพการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารและด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามลําดับ

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับองคป์ระกอบภาวะผูนํ้าในการบรหิารของผูบ้รหิาร ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบัิตงิาน

ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อน มีความคดิเหน็ โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นคณุลกัษณะของผูนํ้า ดา้นสภาพการบรหิารสถานศกึษาและดา้นประสทิธผิลของ

สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการพัฒนารูปแบบองค์ประกอบภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุ ิและศกึษาสถานศกึษาดเีด่น พบวา่ 

องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าในการบรหิารของผูบ้รหิาร ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบัิตงิานในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานประกอบ

ด้วยตัวแปรต่าง ๆ คือ ด้านภูมิหลังของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารและ

ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  4. ผลการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง ของรปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ขององคป์ระกอบภาวะผูนํ้า

ของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกต

ได้ทุกตัว ของตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านสภาพการบริหาร ด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมผู้นําของ

ผู้บริหาร และด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ค่าอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.87 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงองค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารกับด้าน

ประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า ตัวแปรแฝงองค์ประกอบด้านสภาพการบริหาร ตัวแปรแฝงด้านคุณลักษณะผู้นําของ

ผูบ้ริหาร ตวัแปรแฝงดา้นพฤตกิรรมผู้นําของผูบ้รหิาร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปรแฝงองคป์ระกอบดา้นประสทิธผิล

ของสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.38 ถึง 0.70 

  4.2 ผลการวเิคราะหร์ปูแบบการวดัตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน เมือ่ทําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชิงยืนยัน พบว่า รูปแบบการวัดตัวแปรแฝงภายนอกมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 
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26.05 และมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.074 ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน (GHI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGHI) เท่ากับ 0.98 ซึ่งมีค่าสูงมากและเข้าใกล้ 1.00 นอกจากนี้ค่าไค-สแคว์สัมพันธ์ เท่ากับ 1.53 

ซึ่งถ้าหากค่าน้ีมีค่าเท่ากับ 2 หรือน้อยกว่า ถือว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่

น่าพอใจ ส่วนรูปแบบการวัดตัวแปรแฝงภายใน โดยค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 117.03 และมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.012 

มีค่าดัชนีระดับความกลมกลืน (GHI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGHI) เท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่า

สูงมากและเข้าใกล้ 1.00 นอกจากนี้ค่าไค-สแคว์สัมพันธ์ เท่ากับ 1.39 ซึ่งถ้าหากค่านี้มีค่าเท่ากับ 2 หรือ น้อยกว่า ถือว่า

รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่น่าพอใจ

  4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.62 ถึง 0.81 ยกเว้น ตัวแปรภูมิหลังของผู้บริหาร ดังตาราง 1

ตาราง1  เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

ภาพรวม

*p< 0.05      **p<0.01 n =368

ตัวแปร  BACK  SITU      TRAI     BEHA  EFFE

1. BACK 1.00

2. SITU -0.07     1.00

3. TRAI -0.05 0.65** 1.00

4. BEHA -0.06 0.80** 0.81** 1.00

5. EFFE -0.01 0.80** 0.62** 0.77**  1.00

 4.4 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาในภาพรวม พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ= 5.78, p= 0.12,df = 3 ,RMSEA = 

0.038, GFI = 1.00 , AGFI = 0.98 , Largest Standardized Residual = 1.64) โดยตัวแปรภายนอก คือ องค์ประกอบ

ด้านภูมิหลังของผู้บริหาร และด้านสภาพการบริหาร ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญกับตัวแปรภายใน ได้แก่ องค์ประกอบด้าน

คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร และด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งตัวแปรในรูปแบบ

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรภายในแต่ละตัว ร้อยละ 42.00, 79.00 และ 69.00 ตามลําดับ ดังตาราง 2
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ค่าสถิติ χ 2= 5.78 df = 3 p-value = 0.12 RMSEA = 0.038

GFI = 1.00 AGFI = 0.98 Largest Standardized Residual = 1.64

สมการโครงสร้างตัวแปร TRAI BEHA EFFE

       R 2  0.42  0.79  0.69

ตัวแปร
สาเหตุ

ตัวแปรผล

EFFE BEHA TRAI

TE IE DE TE IE DE TE IE DE

BACK 0.0017**

(0.001)

0.0017*

(0.001)

SIYU 0.77**

(0.02)

0.27**

(0.03)

0.50**

(0.04)

0.90**

(0.03)

0.37**

(0.02)

0.53**

(0.03)

0.66**

(0.03)

0.66**

(0.03)

TRAI 0.17**

(0.02)

0.17**

(0.02)

0.56**

(0.03)

0.56**

(0.03)

BEHA 0.30**

(0.03)

0.30**

(0.03)

*p< 0.05      **p<0.01 n =368

 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพ

การบริหาร (SITUA) มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด เท่ากับ 0.77 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.50 และมีอิทธิพลทางอ้อม

เท่ากับ 0.27 รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร (BEHA) ซึ่งมีค่าอิทธิพลกับ 0.30 โดยมีเฉพาะอิทธิพล

ทางตรง ด้านคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร (TRAI) ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.17 โดยมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อม และ

ด้านภูมิหลังของผู้บริหาร (BACK) ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.0017 โดยมีเฉพาะอิทธิพลทางตรง ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลขององค์ประกอบภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

ในภาพรวม

0.0017 

0.53 

0.50 
0.56 

0.30          

206.03 0.15 

0.07 

0.07 
0.25 

0.66 

 
 
 
     -0.51    

 
 
 
ภาพประกอบ  1  ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลขององค์ประกอบภาวะผูน้ําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ 
                       ประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล              

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจลน์ โกษาแสง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดลใจ ด้านความ          
มีบารมี ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคลและด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรกัญญาพิไล  แกระหัน  (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้นําเพ่ือการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นน้ี  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านนั้น สืบเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดการศึกษาสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสถานศึกษาได้กําหนดวิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึง
การจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง และอีกประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ํา และมีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ระหว่าง 10 
– 20 ปี จึงส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนไป ตลอดจนผู้บริหาร
สถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ มีการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อใน
ระดับสูง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบัน  เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ผู้บริหารมีอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา  ผลการวิจัยที่ปรากฏจึงอยู่ในระดับมาก 

BEHA 

EFFE 

BACK 

SITU 

TRAI 
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อภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล การปฏิบัติงานในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวิจลน์ โกษาแสง (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ประสทิธผิลโรงเรยีน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีนมภีาวะผูน้าํแบบ

เปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการดลใจ ด้านความมีบารมี

ดา้นการมุง่ความสัมพนัธเ์ปน็รายบคุคลและดา้นการกระตุน้การใชป้ญัญา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรกญัญาพไิล แกระหนั

(2550 : บทคดัย่อ) วิจยัเรือ่ง ภาวะผูนํ้าเพ่ือการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่ง่ผลตอ่บรรยากาศองคก์ารของโรงเรยีน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามกุดาหาร ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํเพือ่การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมาก

ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในระดับ

มากทกุดา้นนัน้ สืบเนือ่งมาจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารจดัการศกึษาสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยคาํนงึ

ถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสถานศึกษาได้กําหนดวิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และ

อีกประการหน่ึง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างตํ่า และมี

ประสบการณใ์นการทํางานอยูร่ะหวา่ง 10 – 20 ป ีจงึสง่ผลตอ่การบรหิารจดัการศกึษาใหเ้ทา่ทนัตอ่สถานการณท์ีเ่ปลีย่นไป 

ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษามีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ มีการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อในระดับสูง 

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา ผลการวิจัยที่ปรากฏจึงอยู่ในระดับมาก

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พบวา่ผูบ้รหิารและครผููส้อน มคีวามคดิเหน็ โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีอ้าจ

เปน็เพราะวา่ จากการปฏริปูการศกึษา โดยมพีระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)

พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นจุดหมายและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารในองค์รวม การปรับ เปลี่ยนระบบ 

การบริหารงานให้เป็นระบบที่เน้นความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารในโรงเรียนแต่ละประเภทจะต้องปฏิบัติตนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดการพัฒนา ผู้บริหารจะต้องรับรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา

สถานศกึษาใหเ้ป็นองคก์รแหง่ การเรยีนรู ้จัดใหม้กีารประกนัคณุภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา พฒันาวชิาชพีครใูห้

เปน็วิชาชพีชัน้สูงตามพระราชบญัญตัสิภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 ทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้หม้กีารพฒันาผูบ้รหิาร 

มีการฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนาเพื่อทําให้ผู้บริหารปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จากที่มีกฎหมายกําหนดมา

จนถึงบัดนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาผู้บริหารหรือครูก็ยังไม่เป็นระบบ ขาดการติดตาม ตรวจสอบกํากับติดตาม จากหน่วย

งานทีรั่บผดิชอบ การพฒันาไมต่อ่เนือ่ง และมนีโยบายใหผู้บ้รหิารเขา้รบัการพฒันาดว้ยตนเองตามสือ่ตา่งๆ หรอืหนว่ยงาน

ต่างๆ แตด่ว้ยนโยบายทีไ่มต่อ่เนือ่ง ประกอบกบัผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีไ่มม่คีวามพรอ้ม ทําใหเ้กดิปญัหาในการพฒันาตนเอง 

ทาํใหบ้างคร้ังไมรู้่เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ บางคนมคีวามรู้สกึทีต่อ่ต้าน ทาํใหเ้กดิปัญหาในการพฒันา จงึทาํใหเ้หน็

ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน มีระบบบริหารงานให้หน้าที่ภารกิจเป็นแบบ

เดียวกัน มีสภาพแวดล้อม สายการบังคับบัญชาและปัจจัยอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งแตกต่างจากคนละสังกัดวัฒนธรรม

การทํางานหรือระบบอาจจะแตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําการบริหารของ

ผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเภทของสถานศึกษาจึงแตกต่างกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ บริบูรณ์ เกษรา (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นําทางการเรียนการสอนของ

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จํานวน 446 

คน ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูนํ้าทางการเรียนการสอนของผูบ้ริหารโรงเรยีน ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารและครูผูส้อน มคีวาม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นําทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นําทางการเรียนการ

สอนของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

  3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบขององค์ประกอบภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฎิบัติ

งานในสถานศกึษา พบวา่ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ในภาพรวมองคป์ระกอบทีส่ง่ผลทางตรงกบัประสทิธผิล

ของสถานศึกษา คือด้านสภาพการบริหารมีค่าอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารและด้านภูมิ

หลังของผู้บริหาร ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ (Situational Leadership 

Theory) มากที่สุด โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่า ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ ตัวผู้นําเองจะต้อง

มบุีคลิกภาพ ศกัยภาพ มคีณุลกัษณะเฉพาะและมพีฤตกิรรมความเปน็ผูนํ้า สําหรบัตวัผูต้ามตอ้งมวีฒุภิาวะและความพรอ้ม 

นอกจากนี้สภาพการบริหารเป็นปัจจัยสําคัญเช่นกัน ที่จะทําให้ผู้นําสามารถดําเนินการในภารกิจได้อย่างราบรื่น (Hersey 

& Blanchard. 1996 :125) 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟีดเลอร์ (Fiedler . 1976 : 145) ที่กล่าวว่า ผู้นําที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่

กับความสอดคล้องระหว่างตัวผู้นําและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy & 

Miskel. 2001: 245) ทีก่ลา่ววา่ ปจัจยัการบรหิารของผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธผิลทีป่ระสบความสําเรจ็ในการบรหิาร ประกอบ

ด้วย สถานการณโ์รงเรยีนและบรรยากาศโรงเรยีน สว่นความสาํเรจ็ในการบรหิารหรอืประสทิธผิลของโรงเรยีน ประกอบดว้ย

ความสําเร็จในการผลิตนักเรียน ครูมีความพึงพอใจในงาน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แบสและอโวลิโอ (Bass 

& Avolio. 1994 : 212) ได้ศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ การสร้างบารมี 

การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ สามารถที่จะช่วยให้องค์การบรรลุ

ตามเปา้หมาย และภาวะผูนํ้าแบบแลกเปลีย่น ด้านการให้รางวลัตามสถานการณ ์ทีผู่เ้สรมิแรงใหเ้หมาะสม เมือ่ผูต้ามปฏบิติั

ตามข้อตกลง ทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ไรด์และคณะ (Reid et al. 1988 : 

46) กล่าวว่า ปัจจัยสําคัญด้านผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ พฤติกรรม การบริหารส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

พฤติกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการบริหารการเปล่ียนแปลง การเป็นผู้นําทางวิชาการ เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา สําหรับองค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหาร ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนนั้นสอดคล้องกับแนวความคิดของ การ์ดเนอร์ (Gardner. 1990 : 156) และยูเคิล (Yukl. 1998 : 278) ที่กล่าวว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลผู้นํา คือ คุณสมบัติผู้นําโดยผู้นําจะต้องมีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความ

สามารถ มีสมรรถนะในการทํางาน มีทักษะในการจัดการและการจูงใจ ตลอดจนมีคุณธรรมในการบริหาร

 จึงเห็นได้ว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหาร 

ด้านสภาพการบริหาร และด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารมีความสําคัญและส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการวิจัย

 จากการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงขององค์ประกอบภาวะผู้นําการบริหารของผู้บริหารท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจําแนกเป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสูง และสถานศึกษาท่ีมีประ

สิทธิผลตํ่า พบว่า มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ องค์ประกอบด้านสภาพการบริหาร จะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะผู้นํา ตามลําดับ ส่วน

ลกัษณะ ทีแ่ตกตา่งกนั คอื องคป์ระกอบดา้นภมูหิลงัของผูบ้รหิารซึง่พบวา่ สถานศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลสงูนัน้ องคป์ระกอบ

ด้านภูมิหลังของผู้บริหารไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา แต่สถานศึกษา ที่มีประสิทธิผลตํ่านั้นกลับพบว่า 

ด้านภูมิหลังของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา

  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเตรียมความพร้อมในด้านคุณลักษณะส่วนตัว มีทักษะผู้นํา มีพฤติกรรมผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง และมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ 

  1.2 ผู้บรหิารสถานศกึษา ควรสรา้งความเขา้ใจและตระหนกัในเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบั

บัญชา และควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการบริหารงานในสถานศึกษา 

  1.3 ผู้บริหารสถานศกึษา ควรมกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นคณุลกัษณะเฉพาะผูน้าํ และดา้นทกัษะ

ผู้นํา เพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 2. สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.1 ผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ควรกําหนดคุณสมบัติของ

บุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องอายุ และประสบการณ์ในการบริหาร

  2.2 สํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมกีารฝกึอบรมคณุลกัษณะ

ผูน้าํ พฤตกิรรมผูนํ้าของผูบ้รหิาร ใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษา อยา่งสมํา่เสมอ และตอ่เนือ่ง เพือ่ใหไ้ดผู้บ้รหิารทีม่คีณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ 
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