
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บทที่  5
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความมุงหมายของการวิจัย  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู 
เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา   กลุมตัวอยางเปน  
บริหารและครู  จํานวน   521   คน  เครื่องที่ใชในการวิจัยแบงเปน  2  ตอน   ตอนที่  1   เปนแบบ
ตรวจสอบ  (Check  list)  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ  
อาย ุ  วุฒิทางการศึกษา  ระยะเวลาที่การดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบัน  โดยใชสอบถามแบบ
ตอนที่  2    เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของ       
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถิติที่ใชคะแนนเฉลี่ย  (X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD.)  
สําหรับการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา   และการทดสอบคาที  (t-test)   เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน    สรุปผลการวิจัย  มีดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  และผลการศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
                5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    แยกตาม    เพศ    อายุ    วุฒิทางการศึกษา   
และระยะเวลาปฏิบัติงาน  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามปรากฏผล  
ดังนี้

1)    ผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย  มีเปนจํานวนมากกวาเพศหญิง   ครูสวนใหญ
เปนเพศหญงิมีเปนจํานวนมากกวาเพศชาย

2)    ผูบริหารและครูสวนใหญมีอายุอยูในชวง   41-50  ป
3)    ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบัน  ผูบริหารสวนใหญมีระยะ

เวลาที่ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบันอยูชวงมากกวา  12  ป   สวนครูสวนใหญมีระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาปจจุบันอยูชวงเวลา   5-8  ป  และชวงเวลานอยที่สุดคือชวงเวลาเวลา  
1-4  ป
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4)    วุฒิทางการศึกษา  ผูบริหารและครูสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  เชนเดียวกัน

5.1.2   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีดังนี้

1)    แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดฉะเชิงเทราในแตละ
รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหาร  อยูในระดับมากทุกดาน    เมื่อพิจารณาแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  แบบภาวะผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก
แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก     และแบบภาวะผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก

2)   แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก   ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครู
โดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา   แบบภาวะผูนําที่ปฏิบัติหรือปรากฏ
ออกมาในระดับมาก   เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย   3   อันดับ  คือ   ผูบริหารชี้แจง
นโยบายของตนใหผูรวมงานเขาใจอยางชัดเจน    ผูบริหารควบคุมดูแลใหมีการประสานงานกัน
อยางใกลชิด   และผูบริหารมุงทํางานเพื่อเปาหมายของโรงเรียนโดยไมเห็นแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สวนแบบภาวะผูนําของผูบริหารมีการปฏิบัติหรือปรากฏใหเห็นในระดับปานกลาง  จํานวน  4  ขอ
มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปนอย  ดังนี้  ผูบริหารกําหนดโครงสรางการบริหารโรงเรียนไวอยาง
ชัดเจน     ไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลง    ผูบริหารกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เชี่ยวชาญใหเขากับ
ตําแหนงเฉพาะโดยไมมีการยืดหยุน   ผูบริหารจะสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ของบุคลากรตามความ
ตองการของตัวเองโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม   และผูบริหารจะกําหนดโครงการไวแลวส่ังการ
ใหทําโดยที่ไมใหใครมาขัดแยงหรือเปล่ียนแปลง

3)    แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดบุคคลเปนหลัก   ตามความคิดเห็นของ         ผู
บริหารและครูโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา   แบบภาวะผูนําที่ปฏิบัติ
หรือปรากฏออกมาในระดับมาก  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย  3  อันดับ  คือ   ผูบริหาร
เปนคนเปดเผย เขาใจงายใหคนพบไดตลอดเวลา   ผูบริหารแสดงออกถึงความหวงใยและใหความ
ชวยเหลือเมื่อเพื่อนรวมงานประสบปญหาหรือความเดือดรอน   และ   ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคน
มีสวนรวมชวยเหลือกันในการทํางานที่ตรงกับความตองการของ     ตนเอง   สวนแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารมีการปฏิบัติหรือปรากฏใหเห็นระดับปานกลาง    มีจํานวน  3  ขอ  เรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย   ดังนี้   ผูบริหารทํางานกับผูรวมงานอยางเปนมิตรไมถือตัว  ผูบริหารมักคํานึง
ถึงประโยชนของผูรวมงานมากกวาคํานึงถึงเปาหมายของหนวยงาน    และผูบริหารมักจะปฏิเสธที่
จะอธิบายถึงเหตุผลในการบริหารงานของตน
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4)    แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ปฏิบัติหรือปรากฏออกมาใหเห็นตามความคิด
เห็นของกลุมประชากรตัวอยางทั้งสองกลุมโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ     
พบวา  แบบภาวะผูนําที่ปฏิบัติหรือปรากฏออกมาในระดับมาก  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
นอย    3    อันดับคือ  ผูบริหารยกยองหรือตําหนิการทํางานอยางตรงไปตรงมาโดยเนนที่อะไรดี
อะไรบกพรองมากกวาใครดีใครบกพรอง    ผูบริหารจะยึดเอาแตความคิดเหน็ของตนเองเปนหลัก
ในการทํางาน   และผูบริหารจะริเร่ิมโครงการใหม  ๆ  ขึ้นโดยพิจารณารวมกันกับผูรวมงานใหเกิด
การยอมรับ และรวมมือ    สวนแบบภาวะผูนําของผูบริหารมีการปฏิบัติหรือปรากฏใหเห็นในระดับ
ปานกลาง  จํานวน  3  ขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้    ผูบริหารจะคํานึงถึงผล
ประโยชนสวนตัวของเพื่อนรวมงานไปพรอม  ๆ  กับผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกโรงเรียน
ผูบริหารมักใชอํานาจหนาที่ตามสถานการณที่เหมาะสม    และผูบริหารมักจะวางตนใหเปนที่
นาเกรงกลัวของผูรวมงาน

5.1.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้ง  3  แบบ  ปรากฏผลดังนี้

1)   แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดสถาบันเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของ      ผู
บริหารและครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  <  .05)   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัย

2)    แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดบุคคลเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของ         ผู
บริหารและครู  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

3)    แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก ตามความคิด
เห็นของผูบริหารและครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p  <  .05)   ซ่ึงสอดคลองกับสมมติ
ฐานการวิจัย

สรุป  โดยรวมความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําทั้ง  3  แบบ  ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชงิเทรา   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p  <  .05)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

5.2 อภิปรายผล

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
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แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก   ความคิดเห็นของผูบริหารและครู  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมุงพัฒนางานเพื่อเปาหมายของโรงเรียนมีการกําหนด
โครงสรางการบริหารและกําหนดมาตรฐานในการทํางานไวอยางชัดเจน  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ  กสานต  วณิชชานนท  (2529 :  62)  ที่ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับ
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบวา
แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลักตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย  โดยรวมอยูในระดับ
มาก   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู  พบวาอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กสานต  วณิชชานนท  (2529 :  46)  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบ
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จําแนกตามกลุมตัวอยางประชากรทั้งสองกลุม  คือ
ผูบริหาร  และครู  อยูในระดับมาก

มีขอที่นาสังเกตวา  แบบภาวะผูนําของผูบริหารมีการแสดงออกมาหรือปรากฏใหเห็นใน
ระดับปานกลาง  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก   คือ  ผูบริหารจะกําหนดโครงการไว
แลวส่ังการใหทําโดยที่ไมใหใครมาขัดแยงหรือเปล่ียนแปลง   ผูบริหารจะสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
ของบุคลากรตามความตองการของตัวเองโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม ผูบริหารกําหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่เชี่ยวชาญใหเขากับตําแหนงเฉพาะโดยไมมีการยืดหยุน และผูบริหารกําหนดโครงสราง
การบริหารโรงเรียนไวอยางชัดเจนไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลง    ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารมี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ  โดยมีโอกาสไดเขารับการศึกษา   ฝกอบรม สัมมนาอยาง
สม่ําเสมอ   ทั้งจากการศึกษาดวยตนเอง   และจากการจัดหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาอบรมสัมมนา
จากหนวยงานระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  สอดคลองกับที่
Danial  E.  Griffith  (อางถึงใน  นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2540  :  78-83)  ไดกลาวไววา  นักบริหาร
การศึกษาที่ดีมัก  จะแสดงพฤติกรรมในดานการริเร่ิมงานใหม  ๆ  ขึ้น  และมักจะมีแผนงานที่จัด
ระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี  ผูนํามักจะเปนคนทํางานหนักอยูเสมอเพื่อใหงานที่เขา ริเร่ิมใหม  ๆ
เหลานั้นบรรลุผลสําเร็จ  ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นงานใหม  ๆ  ของตนประสบผลสําเร็จสอดคลอง
กับแนวคิดของ  กอ  สวัสดิ์พาณิชย  (2524  :  48)  ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
จะตองพรอมที่จะเปนที่ยอมรับของครู โดยการวางโครงการรวมกัน ซ่ึงจะทําใหเกิด ผลดีแกสถาน
ศึกษา  สมพงษ  เกษมสิน  (2523  :  47)   กลาววา ผูนําควรตองมีทักษะที่จะชวยใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คือเปนผูมีความสามารถดานความรอบรูทั่วไปซึ่งเปนความสามารถ ในทางการเรียนรู
การรวบรวมและแยกแยะปญหา  สรุปขอปญหาตาง  ๆ  ได  สามารถชั่งใจใครครวญเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางแผน มีความสามารถในการยืดหยุนตอเหตุการณตาง  ๆ  ให
เหมาะสมกับสภาวการณที่เกิดขึ้น
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แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดบุคคลเปนหลัก  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดย
รวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสําคัญกับบุคลากรซึ่งเปนกลไกสําคัญใน
การดําเนินงานจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากผูรวมงาน  และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ทัศนา  แสวงศักดิ์  (2530 : 112)  ที่วิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา  พบวา  พฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา   ดานมุงสัมพันธสูงกวาดานมุงงาน   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหวางผูบริหารและครู  พบวาอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ
กสานต  วณิชชานนท  (2529 : 50)  พบวา  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จําแนกตามกลุมตัวอยางประชากรทั้งสองกลุมอยูในระดับมาก

มีขอที่นาสังเกตวา  แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่แสดงออกมาหรือปรากฏใหเห็นใน
ระดับปานกลาง เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดบุคคลเปนหลัก  คือ  ผูบริหารมักจะปฏิเสธ
ที่จะอธิบายถึงเหตุผลในการบริหารงานของตน   และผูบริหารมักคํานึงถึงประโยชนของ ผูรวมงาน
มากกวาคํานึงถึงเปาหมายของหนวยงาน    ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหารตองอาศัยผูรวมงานซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในกระบวนการบริหาร   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  นูเบิรท  (Neubert  : 1998)  ที่ได
ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูนํา   ที่เห็นไดชัดเจนในการทํางานเปนกลุม  สรุปไดวา  การปฏิบัติ
หนาที่ของผูนําในการทํางานเปนกลุมนั้น   ผูนําตองมีความสัมพันธกับบุคคลในกลุมอื่น  เปนที่ยอม
รับของสมาชิกในกลุม  มีความสุขุมรอบคอบ  ซ่ือตรงตอหนาที่  เปนที่ปรึกษาที่ดี  ยอมรับในความรู
ความสามารถของคนอื่น  สามารถประสานงานไดดีและรูจัก ขอบกพรองของ   ตนเองแลวพัฒนา
ใหดีขึ้น

แบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่แสดงออกมาหรือปรากฏออกมาใหเห็น  โดย
รวมอยูในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูบริหาร  ใชหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยคํานึง ถึง
คุณภาพมาตรฐานตามหลักการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กสานต  วณิชชานนท  (2529 : 57)  ที่ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
และอาจารยเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  พบวา  แบบภาวะที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและอาจารย  โดยรวมและอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวาง
ผูบริหารและครู  พบวาอยูในระดับมาก
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มีขอที่นาสังเกตวา  พฤติกรรมหรือแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่แสดงออกมาหรือ
ปรากฏใหเห็นในระดับปานกลาง   เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่ยึดการประสานประโยชน
เปนหลัก   คือ  ผูบริหารมักจะวางตนใหเปนที่นาเกรงกลัวของผูรวมงาน    ผูบริหารมักใชอํานาจ
หนาที่ตามสถานการณที่เหมาะสม  และผูบริหารจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวของเพื่อนรวมงาน
ไปพรอม  ๆ  กับผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกโรงเรียน

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  และครู  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้ง  3  แบบ  ปรากฏผลดังนี้

แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดสถาบันเปนหลัก  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และ
ครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  <  .05)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดบุคคลเปนหลัก   ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และ
ครู  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

แบบภาวะผูนําของผูบริหาร  ที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก   ตามความคิดเห็น
ของผูบริหาร  และครู  ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p  <  .05)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัย

สรุปโดยรวม  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําทั้ง  3   แบบ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p  <  .05)  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู  เกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  ดังนี้

1) จากผลการวิจัยนี้  ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําไปใชเปนขอมูล  ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานโดยใชภาวะผูนําที่เปนแบบประสานประโยชนที่ผูบริหารแสดงออก
มาปรากฏใหเห็นนอย  เพื่อจะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น  เชน  การวางตนใหเปนที่นาเกรงกลัว  การใช
อํานาจหนาที่ตามสถานการณที่เหมาะสม  การคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวของเพื่อนรวมงานไป
พรอม  ๆ  กับผลประโยชนที่เกิดจะขึ้นแกโรงเรียน
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2) ผูบริหารควรจะใชวิจารณญาณ  ในการเลือกรูปแบบความเปนผูนําทั้ง  3  แบบ
นี้ ที่จะใชกับคนที่มีลักษณะตางกัน  มาใชใหเหมาะสมกับคนที่เราพิจาณาเห็นแลววาจะเกิด
ประโยชนตอสวนรวม

3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลการวิจัยนี้
ไปใชเปนขอมูล  ในการปรับปรุงพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาทางดานภาวะผูนําใหเกิดในรูปแบบ
การประสานประโยชน

4) รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทราที่ยดึ
การประสานประโยชนเปนหลัก  ควรเปนดังนี้  เปนคนตรงไปตรงมา  ยึดความถูกตองเปนหลัก  มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความเปนกันเอง  มีศิลปะในการจูงใจ  บริหารงานแบบมีสวนรวม
บริหารงานใหเกิดความพึงพอใจของผูรวมงาน  ยึดหลักการและเหตุผลในการทํางาน  ยืดหยุนใน
การใชกฎระเบียบ  และขอบังคับ  มีความสามารถในการมอบหมายงาน  สามารถแกปญหาสวนตัว
ใหผูรวมงานได  มีศิลปะการใหความสําคัญตองานและคน

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1) ควรมีการศกึษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูผูสอน  ในระดับ
มัธยมศึกษา

2) ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับคุณภาพของการ
บริหารงานดานวิชาการ

3) ควรมีการศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  และครูผูสอน  ในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา


