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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยสรุปวัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผล  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช  และขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป  
ดังนี ้
 

วัตถุประสงคในการวจิัย   
1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที ่

การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน  2  แบบคอื ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  
2. เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที ่

การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน  2  แบบคือ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
จําแนกตามตําแหนง 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  2  แบบ  แตกตางกนั 
 
 วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูบริหาร และขาราชการครู  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวนประชากร ทั้งหมด 1,799  คน  จําแนกเปนผูบริหาร 
250 คน  ขาราชการครู 1,549  คน  ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในปการศึกษา  2548 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดมาจากการกาํหนดกลุมตัวอยางจากตาราของ เครซี่และ 
มอรแกน (Krejcie and  Morgan.  1970 : 608) ของผูบริหารสุมอยางงายโดยการจับฉลาก ได  
ผูบริหาร  152  คน ครูเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค  ได ครู  306  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  458  
คน  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ตามทฤษฎี
ภาวะผูนําของบาส  (Bass. 1985 : 25)   2  แบบ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  และภาวะผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพ   แบบสอบถามแบงออกเปน  2  ตอน   ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
แบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู แบบภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี    

 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหแกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและเก็บแบบสอบถามคืนดวย   

ตนเอง  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 458 ฉบับ ไดคืนมา  442  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 96.50 
การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินตามขัน้ตอนดังนี ้
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหโดยความถี่และ 

คารอยละ  แบบสอบถามตอนที่  2   วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  การเปรียบเทียบใช  t - test 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนผูบริหาร จํานวน  152  คน  คิดเปนรอยละ  34.30  ครู จํานวน 

291 คน คิดเปนรอยละ  65.70 
5.1.2  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกีย่วกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรี  พบวา 
1)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  เรียงคาเฉลี่ย  ดังนี้  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  

ดานการดลใจ ดานความมีบารมี  และดานการกระตุนการใชปญญา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1)  ดานความมีบารมี ความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ดานความมีบารมีใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน คือ ผูบริหาร
เสียสละสวนตัวเพื่อประโยชนของสวนรวมขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถสรางทีมงาน
และความสามัคคี  ใหกับผูรวมงาน  
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 (2)  ดานการดลใจ  ความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ดานการดลใจ  ในภาพรวม
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ คือ ผูบริหาร
สนับสนุน  สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองโดยการประชุม  อบรม  สัมมนา  ขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ผูบริหารใชวิธีการบริหารงานอยางมีสวนรวมและใหผูใตบังคับบัญชาไดรวม
ตัดสินใจ 

(3)  ดานการกระตุนการใชปญญา  ความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ดานการ
กระตุนการใชปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย   
สูงกวาขออ่ืนๆ คือ เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน   

(4)  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  ความคิดเห็นผูบริหารและครู
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ คือ ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา
ทํางานดวยวิธีการที่แตกตางกัน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีความสามารถในการติดตอส่ือสารได
เหมาะสมตามความแตกตางของแตละบุคคล   

2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน      
รายดาน พบวา  อยูในระดับมาก หนึ่งดาน คือ การใหรางวัลอยางเหมาะสม  สวนดานการบริหาร
แบบวางเฉย อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ดาน
การใหรางวัลอยางเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ ผูบริหารใหแนวทางในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการ พิจารณาผล
การปฏิบัติงาน  เชน  การพิจารณาความดี ความชอบ  

(2)  ดานการบริหารแบบวางเฉย  ความคิดเห็นผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ดานการ
บริหารแบบวางเฉย  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มี
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คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ ผูบริหารจะยึดระเบียบ  กฎเกณฑอยางเครงครัด  เพื่อมิปองกันมิใหงาน
เกิดความผิดพลาด  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารแสดงความไมพอใจเมื่อผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว  

5.1.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี   

1)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะ
ผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ทั้งภาพรวมและรายแบบไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   

2)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการกระตุน
การใชปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
สวนอีก 3 ดาน  ไมแตกตางกัน  

3)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู  เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการวิจัยในเรื่องของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปราจีนบุรี  คือ 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ผูวิจยัจะนํามาอภิปรายผล  ดังนี ้
 ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ผลการวิจัย พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปราจีนบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เปนเพราะผูบริหารแสดงภาวะผูนําตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารที่จะตองทํา    
การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  ซ่ึงนอกเหนือจากนี้
แลวในการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพลักษณะความเปนผูนําของผูบริหารก็เปนองคประกอบที่
สําคัญที่มีอยูในตัวผูบริหาร ลักษณะการทํางาน  บุคลิกภาพ  การมีวิสัยทัศน  และการวางแผน
ดําเนินการ  สอดคลองกับวินัย  ฉิมวงษ (2542  :  4) ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของตนเองและขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในจังหวัดระยอง   ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารตามการรับรู
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ของตนเองอยูในระดับสูงมาก และสอดคลองกับ  เฮเตอรและบาส (Hater and Bass.1988 : 695 – 

702) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการและภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหาร จากการประเมินของ

ผูบังคับบัญชาและการับรูของผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษาในผูบริหารที่ผานการประเมินผลการวิจัย
พบวา  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารยอดเยี่ยมตามการรับรู ของผูใตบังคับบัญชา สูงกวาผูบริหาร
ทั่วไป โดยเฉพาะในดานบุคลิกภาพที่นานับถือ  และสอดคลองกับ ฟลลตัน (Felton.1995) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจัดการ และภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ของผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในงานของครู ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนํา
เชิงปฏิรูปของ ผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู  และสอดคลองกับกมลทิพย  
ตั้งหลักมั่นคง (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

เขต 6 พบวา หัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงปฏิรูป สูงกวาเชิงจัดการ

ตามการรับรูของตนเองและพยาบาลประจํา และหัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนการรับรู
พฤติกรรมความเปน ผูนําของตนเองทั้งเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
อยูในระดับมากทุกดาน 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากวา ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสนใจและแกปญหาใหกับผูใตบังคับ บัญชาที่มี
ปญหามากในการปฏิบัติงาน  และสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหแกผูใตบังคับ บัญชาทุกคน
อยางทั่วถึง นอกจากนี้แลวยังใชเวลาในการดูแลเอาใจใสแกครูแตละคนดวยวิธีการเฉพาะที่
เหมาะสมกับแตละคน  พฤติกรรมที่ผูนําใชกับผูตามแตละคนก็จะแตกตางกัน  เชน  บางคนตองการ
ดูแลอยางใกลชิด ในขณะที่บางคนที่มีความรับผิดชอบสูงดีอยูแลวก็ใชวิธีการใหอิสระ สอดคลอง
กับนพมาศ  บุญถนอม  (2543  :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนําและผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  
ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการใหการ
ชวยเหลือ  ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงาน และ  ดานการเขาสงัคมไดดีอยูในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ คือ ใชวธีิการในการสราง 
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการที่ผูบริหารจะ
มอบหมายงานใหกับครูในโรงเรียน  ผูบริหารจะคํานึงถึงความสามารถและความสนใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  แลวจึงมอบหมายงานใหทํา  และในการสรางแรงจูงใจในการทํางานก็จะใช
วิธีการที่หลากหลายเนื่องจากผูบริหารคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และบุคลิก  ลักษณะ
นิสัยของครูแตละคน  ทั้งนี้สอดคลองกับวสันต ชางนาค  (2544 : บทคัดยอ)  การศึกษาพฤติกรรม
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ผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  ผลวิจัย
พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี   ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ ดาน
การใหความชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงาน และการเขาสังคมไดดี  อยูใน
ระดับดีมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  มีความสามารถในการติดตอส่ือสารไดเหมาะสมตามความ
แตกตางของแตละบุคคล  ทั้งนี้เนื่องจากวา  ในการสื่อสารเพื่อมอบหมายงานหรือการสั่งการใหครู
แตละคนของผูบริหารยังทําไดไมดีนัก  ซ่ึงในบางครั้งผูบริหารจะตองสั่งงานในที่ประชุมครูซ่ึง
อาจจะสงผลใหครูมีความเขาใจในงานที่แตกตางกัน  จึงสงผลใหงานที่ออกมาไมตรงตามที่ตองการ  
สอดคลองกับนิตยา  มั่นชํานาญ  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว   ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลางคอนขางต่ํา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  การกระตุนการใชปญญา   ทั้งนี้ เนื่องจากวา  ผูบริหาร
สถานศึกษามีภาระงานมากมีเวลานอยในการใหขอแนะนํา  จึงดูเหมือนวาผูบริหารไมคอยเอาใจใส
มากเทาที่ควร สอดคลองกับนิตยา  มั่นชํานาญ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน   มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว   ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบวา อยูในระดับปานกลาง  3 ดาน ไดแก ดานการ
ประสานงาน ดานการใหความชวยเหลือ และดานการรูจักปรับปรุงแกไข 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ คือ เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากวาในปจจุบันมี
การปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการบริหารงานในสถานศึกษา  ซ่ึงผูบริหาร
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการบริหาร  เพื่อสรางใหครูเกิดความรูสึก
เปนเจาของและจะไดทราบถึงเปาหมายของโรงเรียน  สอดคลองกับนพมาศ  บุญถนอม  (2543  :  
บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําและผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด  ดานการมีความคิดริเร่ิม ดาน
การรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือ  ดานการโนมนาว
จิตใจ ดานการประสานงาน และ  ดานการเขาสังคมไดดีอยูในระดับสูง   
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ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน ทั้งนี้ เนื่องจากวา  ในบางครั้งการใหผูบริหารเขามาสั่งการหรือคอยติดตามงานที่ได
มอบหมายใหครูมากเกินไปก็จะทําใหครูเกิดความรูสึกวาผูบริหารคอยกําหนดวิธีการทํางาน  
หรือไมไววางใจในการทํางาน สอดคลองกับจิราภรณ  สุภสิงห  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  8  ผลการวิจัย
พบวา  ภาวะแบบเปลี่ยนสภาพของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี  
โดยเฉพาะผูบริหาร    ชวยใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเอง  สวนที่อยูในระดับปานกลาง  คือ  
ผูบริหารทําใหผูใตบังคับ บัญชามองความสับสนยุงเหยิงดวยวิธีการใหม 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปราจีนบุรี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะการแสดงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนไดรับรูถึงภาวะผูนําที่แสดงออกของ
ผูบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่เปนผูนํา กลาวคือ ตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรม
และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย สอดคลองวินัย  ฉิมวงษ (2542 : 4) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของตนเองและขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดระยอง  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับสูง และ
ภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารตามการรับรูของขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ    
นวลทิพย   กาฬศิริ  (2547  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสถานศึกษารับรูตนเองวามี
ภาวะผูนําแบบจัดการอยูในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้
เนื่องจากวา  ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  ผูบริหารแสดงความ
ยินดีโดยวิธีการตางๆ  เพื่อเปนการใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงอาจจะเปนการประกาศในที่
ประชุม  หรือไดกลาวยกยองชมเชยตอสาธารณชน  และในการปฏิบัติงานก็ยังใหความชวยเหลือ
และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง  รวมไปถึงการใหแนวทางการ
ทํางาน  ซ่ึงเมื่อผูใต บังคับบัญชาไดรับการดูแลและเอาใจใสก็ยอมที่จะมีการทํางานใหไดผลเปนไป
ตามเปาหมายสอดคลอง  กับวสันต  ชางนาค (2544  :  บทคัดยอ)  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบวา  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหความชวยเหลือ อยูในระดับดีมาก   
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ ผูบริหารใหแนวทางใน
การทํางานแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานบรรลุตามจุดมุงหมาย  ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการมอบหมาย
งานใหกับครูผูบริหารจะใหแนวทางในการปฏิบัติงาน  และชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ใหกับครูจึงสงผลใหงานที่ออกมาเปนไปตามเปาหมาย สอดคลองกับวสันต ชางนาค   (2544  :  
บทคัดยอ)  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   ผลวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข 
ดาน การใหการยอมรับนับถือ ดานการใหความชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการ
ประสานงาน และการเขาสังคมไดดี  อยูในระดับมาก      

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาผลการ 
ปฏิบัติงาน เชน การพิจารณาความดี ความชอบ ทั้งนี้เนื่องจากวา ในการพิจารณาความดีความชอบ
ถาผูบริหารไมมีหลักการ  วิธีการที่เหมาะสมแลวก็ยอมที่จะสงผลตอการพิจารณาซึ่งก็จะเกิดความ
ไมพึงพอใจแกครูที่ไมได  แตในทางตรงกันขามถาผูบริหารสามารถที่จะมีวิธีการใหความดี
ความชอบที่เหมาะสมแลวก็จะทําใหครูเกิดความเคารพในตัวผูบริหาร  เกิดความตั้งใจที่จะทํางาน 
สอดคลองกับบาสส  (Bass. 1985 : 31) กลาวถึงภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพในแงของผลกระทบ
ของผูนําที่มีตอผูตามและรูสึกเช่ือใจ เล่ือมใส จงรักภักดี และเคารพในตัวผูนํา เกิดแรงจูงใจ และ
ตั้งใจทํางานมากกวาที่เคยทําตามปกติหรือตามที่คาดหวังไว และผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการทํางานหรือมีผลงานดีเดน มีความผูกพันตองานและองคกร 

ดานการบริหารแบบวางเฉย  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปราจีนบุรี  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากวา  
ผูบริหารใชแนวทางปฏิบัติงานตามที่เคยปฏิบัติมาแตเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง  เพราะวิธีการทํางาน
ที่ เคยปฏิบัติมาสามารถที่จะทําใหงานบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  ประกอบกับบุคลากรใน
สถานศึกษามีความคุนเคยกับวิธีการทํางาน  และผูบริหารมีความเห็นวาวิธีการนั้นมีความเหมาะสม 
ซ่ึงเมื่อจะเปลี่ยนวิธีการทํางานก็ตอเมื่อพบวาผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน  และ ไมบรรลุตาม
เปาหมายสอดคลองกับอภิวรรณา  แกวเล็ก (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะผูนาํของผูบริหารที่สงผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา   เขต 1 ผลการวิจัย
ปรากฏวาผูบริหาร โรงเรียนใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนๆ  คือ ผูบริหารจะยึดระเบียบ  
กฎเกณฑอยางเครงครัด เพื่อปองกันมิใหงานเกิดความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากวาในการบริหารงาน
และการติดตามงานที่ไดมอบหมายใหครู  ในบางครั้งผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนด



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

 79 

กฎเกณฑอยางเครงครัด  ทั้งนี้เพื่อใหครูไดทํางานใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  และงานที่ออกมา
เกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของเบริ์น (Burns. 1978 : 78)  กลาววา โดยพื้นฐาน
ของผูนําแบบแลกเปลี่ยน  คือ การใชกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม  โดยที่ผูนํา
ยอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุส่ิงของมีคาตามที่ตองการ  แตมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน
ใหผูตามทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดหรือปฏิบัติหนาที่ไดสําเร็จตามขอตกลง   ผูตามก็จะได
รางวัลตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยนขณะที่ผูนํากไ็ดประโยชนจากผลงานที่สําเร็จนั้น  ผูนําแบบนี้จึง
มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหเปนไปตามหนาที่ทางการบริหาร เชน  การวางแผน  การ
จัดองคการ  การจัดสรรงบประมาณ  การติดตามควบคุม 

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  ผูบริหารแสดงความไมพอใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากวาผูบริหารมีความคาดหวังในงานที่ไดมอบหมายใหแกครู  
ซ่ึงเมื่องานที่ตองการไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายก็จะกอใหเกิดความเสียหายที่ตามมา  
ผลกระทบก็จะเกิดกับสถานศึกษา  และในบางครั้งที่ผูบริหารแสดงอาการไมพอใจก็อาจจะชวยให
ครูไดมีการทํางานตามเปาหมายที่ตั้งไวสอดคลองกับประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538  :  บทคัดยอ)  

ศึกษาการวิเคราะหภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  ผลการวิจัยปรากฏวา ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับ
ปานกลาง 

การเปรียบเทยีบความคดิเหน็ของผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรี   

จําแนกตามตําแหนง   
ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  
และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เปนเพราะ ในการจัด
การศึกษาของประเทศในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงผูที่เปนผูบริหารมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองพยายามพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน นอกจากนี้แลวยังตองมี
การปรับปรุงวิธีการบริหารงานของตนเอง  โดยพยายามที่จะโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาใหความ
รวมมือในการทํางาน  มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานสอดคลองกับฟลลตัน (Felton. 
1995 : 79) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําเชิงปฏิรูป ของ 
ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในงานของครู โดย
ทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบวาภาวะ ผูนําเชิงปฏิรูปของ ผูบริหารมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู  และพบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะ
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ผูนําเชิงปฏิรูป สูงกวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  และสอดคลองกับนวลทิพย   กาฬศิริ  (2547  :  
บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารสถานศึกษารับรูภาวะผูนําแบบปฏิรูปของตนเองมากกวา
ครูผูสอนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษารับรู
ภาวะผูนําของตนเองมากกวาครูผูสอนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   สอดคลองกับ เบรินส (Burns. 
1978 : 20,  อางถึงในประเสริฐ  สมพงษธรรม. 2538 : 79) ที่ไดเสนอวิธีการของภาวะ  ผูนําแบบใหม 
ที่สามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานมากกวาที่คาดไว เรียกวา ภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึง จะเกิดขึ้นเมื่อ  
ผูนําและผูตามมีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการสรางขวัญและสรางแรงจูงใจของแตละฝายให
สูงขึ้นจุดมุงหมายของภาวะผูนําแบบปฏิรูป  คือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายกลุม  นอกจากนี้แลว
ยังไดอธิบายไววา ภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนกระบวนการไมใชกลุมของพฤติกรรมที่รักตัวรอด แต
เปนกระแสของการมีสัมพันธระหวางกันที่จะกระตุนใหอีกฝายหนึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตหรือ
คุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น ภาวะผูนําแบบปฏิรูปปลุกสํานึกใหมีอุดมการณ  
คานิยมที่มีคุณธรรม  และสอดคลองกับไฉน  พรหมเจริญ  (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง  
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา  ทั้งดานพฤติกรรมผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและพฤติกรรม
ผูนําแบบแลกเปลี่ยน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ มนัส  ญาติเจริญ  (2544  :  
บทคัดยอ) การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนพลับพลา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอจันทบุรี   ผลการวิจัยพบวา  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอจันทบุรี โดยภาพรวมและ     
รายดาน พบวา ไมแตกตางกันอยาง และสอดคลองกับวสันต ชางนาค  (2544  : บทคัดยอ)  
การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี   ผลวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจนัทบุรี  ไมแตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาแตละดาน  พบวา   ดานการกระตุนการใชปญญา  แตกตางกัน   ทั้งนี้
เนื่องจากวา  ครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการสรางคุณลักษณะใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพ
เชื่อถือ  เกิดความภาคภูมิใจ  มีความเชื่อมั่นในตัวผูบริหาร  เปนผูที่ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางใน
การรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ  เพื่อที่จะสามารถโนมนาว  กระตุนใหเกิดการกระตือรือรน
ในการทํางานเพื่อใหบรรลุตาม เปาหมายที่ตั้งไวได  ซ่ึงถาผูบริหารไมสามารถสรางบารมีใหเกิดขึ้น
แลวจะสงผลอยางยิ่งตอการบรหิารงาน  สอดคลองกับเบรินส (Burns. 1978 : 20,  อางถึงใน
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ประเสริฐ  สมพงษธรรม. 2538 : 68) ที่ไดเสนอวิธีการของภาวะผูนําแบบใหม ที่สามารถจูงใจให ผู
ตามปฏิบัติงานมากกวาที่คาดไว เรียกวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อ  ผูนําและผู
ตามมีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการสรางขวัญและสรางแรงจูงใจของแตละฝายให สูงขึ้น 
จุดมุงหมายของภาวะผูนําแบบปฏิรูป  คือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายกลุม  นอกจากนี้แลวยังได
อธิบายไววา ภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนกระบวนการไมใชกลุมของพฤติกรรมที่รักตัวรอด แตเปน
กระแสของการมีสัมพันธระหวางกันที่จะกระตุนใหอีกฝายหนึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตหรือคุณธรรม
และแรง จูงใจในการทํางานมากขึ้น ภาวะผูนําแบบปฏิรูปปลุกสํานึกใหมีอุดมการณ  คานิยมที่มี
คุณธรรม  และสอดคลองกับนิตยา  มั่นชํานาญ  (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว  ตามทัศนะของ
ครูผูสอนแตกตางกัน 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  

1) ดานการกระตุนการใชปญญามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ดังนั้นผูบริหารจะตองคอย 
สนับสนุน  ใหคําแนะนํา  สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  ใหครูไดกระตือรือรนใน
การศึกษาคนควา  ใหครูไดมีความรูเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูไดแสวงหาความรู เพื่อเติมเต็มอยู เสมอ   เพื่อใหครูไดเกิด
แนวความคิดใหมๆ   

2) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแนะวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหาที่ 
เกิดขึ้นในหนวยงานใหกับผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมกัน เพื่อใหเกิดความรวมคิดรวมทํา  

3)  ผูบริหารจะตองกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการเปลี่ยนแปลงการ 
ทํางานในหนวยงาน กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาสรางมุมมอง กรอบแนวคิดในการทํางานใหมๆ
เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน ผูบริหารจะตองเปนผูนําในการสรางทีมงานในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนใหครูมีความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงานรวมกัน 
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 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  
 4) ดานการบริหารแบบวางเฉย  ผูบริหารจะตองเปนผูนําแนวทางการปฏิบัติงาน 
ใหมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง จะตองเอาใจใสดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
คอยใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารจะตองอดทน อดกลั้น  เมื่อ
ครูปฏิบัติงานไมถูกตอง  พยายามใหคําแนะนํา  ปรึกษาเพื่อแกไขปญหา   และใหกําลังใจแกครูใน
การปฏิบัติงานโดยการจัดเวลาเพื่อการนิเทศไวในแผนปฏิบัติการของผูบริหารสถานศึกษา 
 5) สําหรับการเปรียบเทียบผูบริหารกับครูนั้น  ผลการวิจัยพบวา  การกระตุนการใช
ปญญาแตกตางกัน  ดังนั้นผูบริหารจะตองเปนผูนําในการปฏิบัตงิานตางๆ  เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดี
แกคณะครู ขณะเดียวกันผูบริหารจะตอง ยอมรับฟงความคิดเห็นตางๆ จากคณะครู และผูบริหาร
ควรพยายามเสริมสรางกําลังใจในทุกๆรูปแบบแกครูอยูเสมอ 
 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัคร้ังตอไป 
  1)  ควรมีการศกึษาปญหาเกี่ยวกับการกระตุนการใชปญญาในสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจังหวดัปราจีนบุรี 
  2)  ควรมีการศกึษาความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับภาวะผูตามของครู  
ในสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
  3)  ควรมีการศกึษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอื่นๆ  เพื่อเปรียบเทียบกับสังกัดสํานักงาน   เขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
 
 


