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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ผูบริหารหรือผูนําหรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน ไมวาหนวยงานเล็กหรือหนวยงาน

ใหญ หนวยงาน ราชการหรือเอกชนก็ตาม ยอมมีบทบาทที่เปนผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพ
ของงานเปนอยางยิ่ง บางครั้งการจัดองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบาง ก็อาจไดรับผลงานสูงได 
หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดี 
แมการจัดองคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหนวยงานนั้นๆ ยอมสมบูรณไดยาก 
ดังนั้นผูบริหารหรือผูนําจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตอง เหมาะสม
เพราะความสําเร็จของงานทุกดานขององคการ ขึ้นอยูกับผูบริหาร หรือผูนํา ซ่ึงจะวินิจฉัยส่ังการ หรือ
ตัดสินใจแกปญหาตางๆ เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ, 2545, หนา 28)  

 ในวงการศึกษาก็เชนเดียวกัน ภายใตกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของ
การบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน และทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
(Globalization) ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขการแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบ และความมุงมั่นของสังคม
ที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วรุนแรงและมีความหลากหลายนั้น สงผลกระทบตอวงวิชาชีพโดยเฉพาะ
ดานการศึกษา ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรางทางการบริหารของ
การจัดการศึกษา ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ใหมีการจัดโครงสราง
การบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนระบบ
การกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสําคัญ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2544, หนา 15) 

 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้น ไดเสนอแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาที่มีประเด็นสําคัญหลายดาน และใหความสําคัญกับการปฎิรูปในดานตางๆ คือ 
ปฏิรูประบบการศึกษาใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบปฏิรูปแนวการจัดการศึกษา โดยใหยึดผูเรียน
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เปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหนวยงานของรัฐองคกรปกครองทองถ่ิน
และเอกชน โดยเนนเรื่องการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการปฏิรูประบบครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาให เพื่อการศึกษา
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา เนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน และใหมีการรับรอง
และประเมินผลมาตรฐานจากองคกรภายนอก และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมี
การผลิตใชส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, 
หนา 18) 

 การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach: WSA) 
บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย ที่มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรูรวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกร
ใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษาในยุค
แหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทที่หลากหลายนั้น เปนคุณลักษณะของการเปน “ผูบริหารมืออาชีพ” 
จึงเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันตอการทําหนาที่สําคัญในการนําพาองคกรใหไปสูเปาหมาย
ที่พึงประสงค โดยกําหนดเปนยทุธศาสตรของการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ 
คุณภาพ และกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแหงนั้น 
(สุพล วังสินธ, 2545, หนา 29) 

 ความมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและสรางผูเรียนที่มีคุณภาพขึ้นมาไดนั้น 
ตองใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะของผูนําแบบประชาธิปไตย ใหความสําคัญ ใหเกียรติ
และเคารพในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นรวมแกปญหา
และรวมตัดสินใจ เปนผูมีวิสัยทัศน มีความเชื่อมั่น เห็นคุณคาของตนเองและผูรวมงาน ซ่ือสัตย จริงใจ 
มีความสามารถกระตุน และจูงใจใหเกิดความรักและความผูกพันในโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงแลวนั้น ยังตองมีภาวะผูนํา 
มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และมีความเปนประชาธิปไตย เพื่อนําไปสูการปฏิรูป
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การเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางแทจริง (สุพล วังสินธ, 2545, หนา 29) 

 เครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารในฐานะเปนผูนําก็คือการจัดการคุณภาพ เมื่อกลาวถึง
คุณภาพในดานศึกษา ยอมหมายถึง การทําใหนักเรียนมีคุณภาพ และการที่นักเรียนหรือผูเรียน
มีคุณภาพนั้น ยอมเกิดมาจากคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระบบ รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาตองเปน
ผูที่มีภาวะผูนํา ซ่ึงจะสามารถชักนํา จูงใจ ชี้นํา หรือกระตุนใหเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ใหยินดี เต็มใจ พรอมใจ ยินดีในการกระทําการดวยความกระตือรือรนหรือรวมดําเนินการตามที่ผูนํา
ตองการ เชน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางการสอน ก็จะทําใหมีการนําเอาองคความรูไปปรับใช
ใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางการมีสวนรวมจะสามารถ
นาํเอาแนวทางและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรไปพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการเรียนรูแบบแบบบูรณาการ ใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน หรือผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางดานการจัดการ ก็จะมีการสนับสนุนในดานงบประมาณที่เพียงพอ 
เพื่อใหสะดวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในในการจัดหาสื่อการเรียนรูและองคความรู
ที่สอดคลองกับเนื้อหาใหมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค เปนตน (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, 
หนา 19-20) 

 จากที่กลาวมาขางตน ความสําเร็จของสถานศึกษาทุกแหงจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของผูนํา
เปนสําคัญ ผูนําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสูประสิทธิผลของสถานศึกษา ถาปราศจากผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพก็เปนการยากที่สถานศึกษาจะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําจึงเปนผูที่กําหนด
ทิศทางในอนาคต สามารถนําสมาชิกไปสูความสําเร็จไดตามวัตถุประสงค เปนผูกระตุนใหเกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และไดรับผลสําเร็จเปนที่นาชื่นชม (Lynch, 1993, p. 7) ดังนั้น 
สถานศึกษาที่มีคุณภาพจึงตองมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา ดูแล และควบคุมการบริหารงานในสถานศึกษาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรการจัดการศึกษาใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
และนํามาซึ่งคุณภาพในทุกดาน ทั้งดานนโยบายการบริหารซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เปนพื้นที่ที่เปนที่ตั้งของจังหวัดใหญๆ 
ที่มีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและธุรกิจหลากหลายประเภท มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากเปนเขตอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมตอเนื่องที่รัฐบาลสงเสริมใหสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศในตลาดโลกได (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2553, หนา 3) ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อการแขงขันในดานตางๆ ได สวนการที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ไดนั้นก็ตองอาศัยระบบการบริหารและการจัดการในเรื่องการศึกษาที่ไดมาตรฐาน เพื่อท่ีจะนําไปสู
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คุณภาพของผูเรียนซึ่งจะมีผลตอคุณภาพของคน ซึ่งการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดีและ
จะมีมาตรฐานไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําอยางเหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยน
เพื่อพัฒนาองคกรหรือสถานศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา เมื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรูไดก็เปนผลทําใหสถานศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตปจจุบันการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยเฉพาะในเขตอําเภอหางไกลยังคงประสบปญหา
ทั้งทางดานการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากความหางไกล การดูแลจาก
หนวยงานตนสังกัด ทําไดไมทั่วถึง ทําใหการบริหารจัดการคุณภาพของผูเรียนนั้นตองขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก ซ่ึงภาวะผูนําของผูบริหารถือวาเปนสวนสําคัญ
ที่จะสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษาเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของผูเรียนโดยตรง (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2553, หนา 2) 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ในสถานศึกษา โดยศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพของผูเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยผลที่ไดจากการวิจัย สามารถเปนขอมูลแกผูบริหารสถานศึกษา
ในการนําไปพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของผูเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของผูเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลของการศึกษาครั ้งนี ้จะเปนประโยชนตอสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 
 1.3.1 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะทําใหผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล 
สามารถนําความรูเกี่ยวกับภาวะผูนํามาปรับพฤติกรรมการบริหารใหบรรลุเปาหมายดานคุณภาพ
ของผูเรียนในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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 1.3.2 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะทําใหผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สามารถนําความรู
ดานภาวะผูนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน และเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศกึษาความสัมพนัธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพ

ของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยนาํแนวคิดภาวะผูนําทางการศึกษา 
ของ ไลดวูดและดุก (Leithwood & Duke, 2006, pp. 148-169) และไดศึกษามาตรฐานคุณภาพ
ของผูเรียนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
มาเปนแนวคิดหลัก 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 ในปการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 50 แหง จํานวนครู 4,550 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18, 2553) 
 2) กลุมตัวอยาง คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-608) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน และทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยาง
เปนแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสัดสวน (Quota 
Sampling) เลือกจากครูในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ในการเก็บขอมูลจนครบตามกลุมตัวอยางที่กําหนด 

 1.4.3  ตัวแปรในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดกําหนดตวัแปรในการวจิัย ดังนี้ 

 1) ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ใชกรอบแนวคิดของ ไลดวูด 
และดุก (Leithwood & Duke, 2006, pp. 1481-169) ประกอบดวย 6 ดาน คือ 
 (1) ดานผูนําทางการสอน  
 (2) ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  
 (3) ดานผูนําทางจริยธรรม  



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

6 
 

 (4) ดานผูนําการมีสวนรวม  
 (5) ดานผูนําทีต่องการแกปญหา  
 (6) ดานผูนําทางดานการจดัการ  

 2) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, หนา 2-3) 

  (1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงค 
  (2) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

   (3) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
   (4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
    (5) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
    (6) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

   (7) ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
  (8) ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 

 
1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพ
ของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ และใชแนวคิดภาวะผูนําทางการศึกษาของ ไลดวูด และดุก (Leithwood & 
Duke, 2006, p. 148) และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานคุณภาพของผูเรียนซึ่งมี 8 ดานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
โดยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้  
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ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 
 ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 
 
 
 

ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษา 
1) ดานผูนําทางการสอน 
2) ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
3) ดานผูนําทางจริยธรรม  
4) ดานผูนําการมีสวนรวม  
5) ดานผูนําทีต่องการแกปญหา  
6) ดานผูนําทางดานการจดัการ 

คุณภาพของผูเรียน 
1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิม                
     ที่พึงประสงค 
2) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนรัุกษและพัฒนา 
     ส่ิงแวดลอม 
3) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  
    สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดี 
    ตออาชีพสุจริต 
4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห              
     คิดสังเคราะห มวีิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค 
     คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
5) ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
6) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    
     รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
7) ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
8) ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  
     ดนตรี และกีฬา 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

8 
 

1.7 นิยามศพัทเฉพาะ 
 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยไดใหความหมายของศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.7.1  ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ

ตามเปาหมาย โดยใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอ่ืน การมีปฏิสัมพันธโดยถายทอดแนวคดิ
ไปสูการปฏิบัติ จําแนกเปน 6 ดานคือ 

  1) ดานผูนําทางการสอน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอครู
ไปสูทิศทางที่ชวยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นจะเนนพฤติกรรมของครู
ในการจัดกิจกรรมดานการสอน ผูบริหารใชอํานาจหนาที่และอิทธิพลตามบทบาทการบริหาร
อยางเปนทางการ เพื่อพัฒนาครูใหเปนผูนําทางการสอน  

  2) ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะเนน
การเพิ่มขีดความสามารถและความเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในโรงเรียนใหสูงขึ้น เนนวัฒนธรรม 
และการมอบอํานาจตามความสามารถของสมาชิกในองคกร และเนนที่คุณธรรมและจริยธรรม
ที่จะนําไปสูการพัฒนาและบรรลุเปาหมายขององคกร 

  3) ดานผูนําทางจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอครู
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประพฤติหรือการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม การสามารถแยกแยะ
ประเด็นถูก-ผิดในการแสดงพฤติกรรม การเปนผูนําแหงคุณธรรมและคานิยมในสังคมประชาธิปไตย
ที่จะสงเสริมความเสมอภาค ความยุติธรรมและประชาธิปไตยในชุมชน 

  4) ดานผูนําการมีสวนรวม หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะเนนการเปนผูนํา
ที่สงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกที่ประกอบขึ้นเปนชุมชน
โรงเรียน เนนกระบวนการตัดสินใจของกลุมอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและการบริหาร
โรงเรียนเปนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย เปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน  สงเสริมการทํางานเปนทีม สรางบรรยากาศ
ใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กระตุนผูรวมงานใหมีสวนรวม
ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ 

  5) ดานผูนําที่ตองการแกปญหา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะเนน
การบริหารสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการที่จะแสดงออกถึงสถานการณขององคกร
ที่มีลักษณะเฉพาะหรือแกปญหาเฉพาะหนา แกปญหาที่เกิดขึ้นจนเกิดผลดีเปนที่นาพอใจของผูรวมงาน  
ใชเงื่อนไขและเหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาและการทํางาน  
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  6) ดานผูนําทางดานการจัดการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะเนนหนาที่ 
ภารกิจหรือ ความสามารถการทํางานกับผูอื่นในองคกร เนนความรับผิดชอบที่จะนํานโยบายสู
การปฏิบัติ การรักษาเสถียรภาพขององคกรและการปฏิบัติงานในแตละวัน การแกปญหาความขัดแยง 
การนํานโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาสูการปฏิบัติ  

 1.7.2 คุณภาพของผูเรียน หมายถึง การประเมินผูเรียนโดยพิจารณาผลตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 8 ดานคือ 

 1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง นักเรียนมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริตมีความกตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ
เพื่อสวนรวม ประหยัด และมีความภูมิใจในความเปนไทย เปนตน 

 2) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม หมายถึง นักเรียนรูคุณคา
ของสิ่งแวดลอมและเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

 3) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและ
มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต หมายถึง นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ มีความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน ภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริต เปนตน 

 4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน หมายถึง นักเรียนสามารถ คิดอยางเปนระบบ คาดการณ 
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได แกไขปญหาอยางมีสติและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ เปนตน 

 5) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร หมายถึง นักเรียนมีระดับการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ สามารถสื่อความคิด ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนตน 

 6) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง หมายถึง นักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง สนใจแสวงหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได เปนตน 

 7) ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ใหเกียรติผูอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน เปนตน 
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 8) ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา หมายถึง 
นักเรียนรวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ ดานดนตรี / นาฎศิลป และดานกีฬา / นันทนาการ เปนตน 
 1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษานั้น มาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 1.7.4 ครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง ขาราชการครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานนั้นมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 1.7.5 สถานศึกษามัธยมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
  ชวงชั้นที่ 3 ทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ชวงชั้นที่ 4 ทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 1.7.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง 
19 โรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรียน

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยไดประมวลและสังเคราะห
แนวคิด ทฤษฎีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 2.1 สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 18 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํา 
 2.2.1 ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา 
 2.2.3 องคประกอบของภาวะผูนํา 
 2.2.4 คุณลักษณะของภาวะผูนํา 
 2.2.5 บทบาทของภาวะผูนํา 
 2.2.6 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
 2.2.7 แนวคิดภาวะผูนํา 
 2.2.8 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.2.9 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพของผูเรียน 
 2.3 มาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพของผูเรียน  

   2.3.1 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานคุณภาพของผูเรียน 
 2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 2.4.1 งานวิจยัในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 เพื่อใหการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .  2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2545 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อเปนแนว
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีความเขาใจ
ในสาระสําคัญที่เปนแนวคิด วัตถุประสงค ขอบขาย ภารกิจขั้นตนและแนวปฏิบัติ ผลสําเร็จที่คาดหวัง
และกฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของตามโครงสรางองคกรและการแบงสวนราชการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แบงออกเปน 6 กลุม คือ กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ซ่ึงบุคคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนาไปกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแตละเขตพื้นที่ได (สํานักงานคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 1)  

 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
31 โรงเรียน และจังหวัดระยอง 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน ความแตกตางจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเดิม ก็คือ มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเดิมใหรับผิดชอบเฉพาะการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ชื่อวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา 
และสํานักงานที่ตั้งใหมเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบเฉพาะการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา รวมเปน 225 เขต โดยมีวิสัยทัศนคือ เปนหนวยงาน
ที่เขมแข็งทันสมัยเปนแกนนํารวมพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สูมาตรฐาน
และยกระดับสูมาตรฐานสากล มีเปาหมาย คือ สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ไดตามเปาหมาย และสูระดับสากล สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคณุภาพ
ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จมัธยมศึกษา ใหมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สาระสําคัญของการออกประกาศในพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีระบบการบริการและการจัดการศึกษาของ
ทั้งสองระดับรวมอยูในความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นที่การศึกษาทําใหการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษาสมควร
แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธภาพอันจะเปนการพัฒนาการศึกษาแกนักเรียน
ในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18 ไดจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยมีสํานักงานอยูที่ เลขที่ 111/200 หมูที่ 1 
ตําบลหนองไมแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี โดยใชสํานักงานบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการศึกษาที่ 5 มีเปาหมายดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, 2552) 
  1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้ง 5 กลุมสาระไมนอยกวารอยละ 50 ภายในป 
2554 
  2) สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและ
มีผลการประเมินระดับดี ดีมาก ไมนอยกวารอยละ 80 
  3) สถานศึกษาทุกแหงจัดทําและใชหลักสูตรเอื้อตอการพฒันาผูเรียนและสรางเครือขาย
รวมมือจากชุมชน 
  4) มีการพัฒนาครูตามมาตรฐานที่ 10 และใหมีผลการประเมินอยูในระดับดี ดีมาก 
  5) จัดระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน เสริมสรางผูเรียนเต็มศักยภาพ 
  6) สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน 
  7) สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานที่ สอดคลองกับแผนการจดัชั้นเรียน 
  8) สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราสวนครูตอนักเรียนเปนไปตามเกณฑ 
  9) สถานศึกษามีอัตราสวนนักเรียนตอคอมพิวเตอรต่ํากวา 20 ตอ 1 และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู 
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 
 2.2.1 ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 การบริหารการศึกษาในปจจุบันมีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางขององคกรที่จะชวยให

องคกรนั้นอยูไดโดยไมมีปญหา มีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว องคประกอบ
ที่สําคัญยิ่ง สวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของ
องคกรนั้น สมคิด บางโม (2549, หนา 218) ไดกลาวถึงภาวะผูนําหรือความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น
มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรในอันที่จะดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
เปนอยางมาก ความลมเหลวขององคกรตางๆ ที่เปนมาสืบเนื่องมาจากการขาดผูนําที่มีประสิทธิภาพ
แทบทั้งสิ้น  

 ประสิทธิภาพของผูนําจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูนําไดใชภาวะผูนําซึ่งภาวะผูนํามีหลายแบบ
แลวแตวาจะเลือกใชแบบใดใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกี่ยวของการเลือกแบบภาวะผูนําควรคํานึงถึง
ผูใตบังคับบัญชา สถานการณและบุคลิกภาพของผูนําเองภาวะผูนํา มีความสําคัญและเปนที่ยอมรับ
กันอยางกวางขวางแลววาเปนคุณลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายไปสูความสําเร็จและเปนปจจัยที่มีความสําคัญประการหนึ่งที่มีสวนชวยผลักดันใหสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เปนสิ่งเราและตัวเรงอันสําคัญ ที่จะทําใหการทํางานของ
สถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เปนหลักสําคัญที่จะนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ 
ตามเปาหมายที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 60) 

 ภาวะผูนําของผูบริหาร เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดทําใหการประเมินประสบความสําเร็จ
ผูบริหาร ที่ใหการสนับสนุนบุคลากรในการประเมิน ใหกําลังใจ ติดตามขาวคราว ทําใหบุคลากร
รูสึกอุนใจและ มีกําลังใจในการทํางาน อีกทั้งยังเปนผูกระตุนใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
ผูบริหารควรเขาใจกระบวนการประเมิน กระจายงานใหบุคลากรทํางานอยางทั่วถึงและเปนที่ปรึกษา
สามารถใหคํา แนะนําได เพื่อใหบุคลากรมีความมั่นใจในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 61) 

 ภาวะผูนําของผูบริหาร มีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมองคกร ผลจากการศึกษาดานภาวะผูนํา
พบวากระแสหลักในการศึกษาเรื่องนี้ใหความสําคัญกับการตัดสินใจอยางมีสวนรวม ซ่ึงมีขอถกเถียง
เกี่ยวกับการใหผูใตบังคับบัญชาในองคกรมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจวามีทั้งขอดี ขอเสีย 
กลาวคือ จะเกิดผลดี เพราะการทําใหบุคคลในองคกรเกิดความกระจางชัดเจนในความคาดหวัง ที่องคกร
มีตอการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งความชดัเจนเรื่องผลตอบแทนที่บุคคลพึงไดรับจากองคกร 
หากผลการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และความผูกพันตอผลการตัดสินใจ 
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การตัดสินใจนั้นไดรับการนําไปปฏิบัติ เนื่องจากผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ
เพื่อ เพิ่มผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลทางสังคมตอการปฏิบัติงานของสมาชิกองคกร อยางไรก็ตาม
การตัดสินใจโดยใหผูใตบังคับบัญชาเขาไปเกี่ยวของไมไดเปนสิ่งที่พึงประสงคสําหรบัทกุสถานการณ 
กลาวคือ การตัดสินใจอยางมีสวนรวมจะไมเกิดผลดี หากสถานการณนั้นตองการ การตัดสินใจที่มี
ความรวดเร็ว หรือเปนการตัดสินใจในเรื่องที่สงผลกระทบโดยตรงตอผูใตบังคับบัญชานั้นๆ 
แตการตัดสินใจอยางมีสวนรวมจะเกิดผลดี หากผูใตบังคับบัญชามีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตัดสินใจ
เพียงพอ และในสถานการณที่การยอมรับการตัดสินใจรวมกันของผูใตบังคับบัญชามีความจําเปน
ในการนําไปปฏิบัติงานจะตองเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง เนนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ทั่วทั้งระบบ ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (child centered) ชุมชน 
ผูปกครอง ใหการสงเสริมสนับสนุนโดยทุกฝายมุงไปสูเปาหมายสําคัญเดียวกัน คือ คุณภาพนักเรียน 
ไดแก เปนคนดี มีปญญาและมีความสุข เปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2543, หนา 61) 

 ดังนั้น ภาวะผูนํา จึงเปนปจจัยสําคัญตอการบริหารหรือตอตัวผูบริหาร เพราะภาวะผูนํา
จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นความสําเร็จของหนวยงาน งานจะดําเนินไปดวยดีและบรรลุวัตถุประสงค
ยอมขึ้นอยูกับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผูนํา ซ่ึงทักษะและศิลปะที่ใชในการบริหารงาน 
คือ ภาวะผูนํา 

 2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา 
 ไดมีนักวิชาการใหความหมายของผูนํา อยางหลากหลาย ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและนํามาเสนอ

พอสังเขป ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (2530, หนา 358) ใหความหมายของผูนําวา

หมายถึง หัว, หนา  
 กิติ ตยัคคานนท (2547, หนา 39) ไดกลาวถึงผูนําไววา ผูนําคือ ผูที่ไดรับการ แตงตั้งหรือ

ยกยองใหเปนหัวหนาและผูตัดสิน 
 อําไพ อินทรประเสริฐ (2542, หนา 2) ไดสรุปวาผูนําคือ ผูที่มีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือ

การกระทําของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการจูงใจ การตัดสินใจ การประสานสัมพันธ
การติดตอส่ือสาร ฯลฯ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของความศรัทธายอมรับโดยผูนํา
อาจไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการหรือไมก็ได เชนเดียวกับที่ เอกชัย กี่สุขพันธ (2540, หนา 98 -99) 
กลาวไววา ผูนํา คือบุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอผูอ่ืนในองคการหรือหนวยงาน ไมวาจะเปน
ความคิดหรือพฤติกรรมการทํางาน 
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 ระวัง  เนตรโพธิ์แกว (2542, หนา 112) กลาวไววาผูนําคือผูที่มีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบ
ที่คอนขางจะพิเศษกวาบุคคลทั่วไป เปนความสามารถเฉพาะตัว ที่บุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจ
โดยใชอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นหรือเหนือกลุมตามสถานการณและโอกาสที่เอื้ออํานวยขณะเดียวกัน
ก็เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

 ไชยวัฒน พึ่งวิชัย และประสิทธิ์ พึ่งวิชัย (2549, หนา 9) ใหความเห็นวา ผูนํา คือผูที่มี
ความทะมัดทะแมง แข็งขัน ไมยอมอยูนิ่ง มีอํานาจดึงดูดใจผูอ่ืน คลองแคลววองไวราเริง เบิกบาน 
มองผูอ่ืนอยางตรง ๆ ไมเหยียดหยามผูอ่ืน ไมแสดงความหวาดกลัวออกมา ไมวาจะเปนคําพูดหรือ
การกระทําและความคิดเห็น 

 นพพงษ บุญจิตราดุลย (2545, หนา 95) ไดใหความหมายของผูนําไววา ผูนําคือ ผูที่มีอิทธิพล
ในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืน มากกวาคนอื่น ๆ ในองคการ หรือกลุมที่เขาปฏิบัติงานอยู 
เปนผูซ่ึงใชอิทธิพลในการกําหนดเปาหมาย หรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไดรับการเลือกตัง้
จากกลุมเพื่อใหเปนผูนําหรือหัวหนา  

 สมยศ นาวีการ (2549, หนา 400 – 401) สรุปวา การเปนผูนําเปนกระบวนการสั่งการและ
การใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกกลุม สามารถสั่งการกิจกรรมกลุมไดตองมีผูตามหรือ
ผูใตบังคับบัญชา ถาไมมีผูใตบังคับบัญชาคุณสมบัติของการเปนผูนําจะไมมีความหมาย ผูนําสามารถ
ใชอิทธิพลและสั่งการที่เปนไปตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอผูใตบังคับบัญชาได  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2541, หนา 197) ใหทัศนะไววา ผูนําคือบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอกลุมสามารถนํากลุมปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ แตผูนําทุกคนไมไดเปน
ผูบริหารและความเปนจริง ผูบริหารโดยตําแหนงอาจจะไมใชผูนําก็เปนได  

 พิสุทธิ์ แกงคํา (2541, หนา 15) กลาวไววา ผูนําคือ ผูใชอิทธิพลเพื่อจะเปนมรรควิธีใหเกิด
อิทธิพลตอผูบังคับบัญชาผูอยูใตอิทธิพลหรือผูตามในสถานการณตาง ๆ กัน กลาวคือ  

 ผูนําคือ ศูนยกลางของกลุม  
 ผูนําคือ จุดหมายปลายทางของกลุมคน  
 ผูนําคือ ผูที่นิยมของกลุมคน  
 ผูนําคือ ผูที่มีพฤติกรรมผูนํา  
 ผูนําคือ ผูมีลักษณะเปนพอพระ  
 สมพิศ วิชญวิเชียร (2542, หนา 11) ไดใหคําจํากัดความผูนําไววา ผูนําคือบุคคลที่มี

ความสามารถแทจริง หรือสมาชิกในกลุมเชื่อวามีความสามารถแกปญหาเปนผูนํากลุมมีอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายที่ชัดเจน เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดการจัดการและ 
บุคลากร ตัดสินอยางเปนระบบ พัฒนาทีมงาน ส่ือสารดี  
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 ดังนั้นสามารถสรุปไดวา ผูนํา คือ ผูที่มีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือการกระทําของผูอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการจูงใจ การตัดสินใจ การประสานสัมพันธการติดตอส่ือสาร ฯลฯ 
เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ  

 สวนความหมายของภาวะผูนํา มีผูใหคํานยิามไวดังนี ้
 ถวิล เกื้อกูลวงศ (2540, หนา 30) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึงความสามารถในการชักจูง

ใหผูอ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่ผูนําตองการ ความสามารถในการเขาใจถึงสภาพความแตกตางของมนุษย
ความสามารถในการจูงใจ และการใหกําลังใจกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน และความสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะกับสถานการณ 

 ธงชัย สันติวงษ (2546, หนา 48) กลาววา ภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จ
ในงานดานตางๆ ขององคกร ผูนําที่ไมมีความสามารถ ยอมจะเปนผูทําลายขวัญของคนงานตางๆ 
และจะเปนผลทําใหการทํางานดานตาง ๆ  ขาดประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขามผูนําที่มคีวามสามารถ
อาจจะมีผลทําใหเปลี่ยนลักษณะของคนงานใหกลับกลายเปนกลุมที่มีความขยันขันแข็งและชวยให
องคการประสบความสําเร็จได 

 สุเทพ พงศศรีวัฒน (2544, หนา 4) กลาวถึง ภาวะผูนําเปนศิลปะในการเปนหัวหนาคน
ที่พยายามทําทุกอยางเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปนหัวหนาที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับงาน
ที่รับผิดชอบ ภาวะผูนําจะไมมีแบบหรือชนิดตายตัว อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 

 นพพงษ บุญจิตราดุลย (2545, หนา 95) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไว 4 ประการ คือ
ภาวะผูนํา คือ ผูนําที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืน  

 1) ภาวะผูนํา คือ ผูนําที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอื่นมากกวา
คนอื่น ๆ ในกลุมหรือในองคกรซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู  

 2) ภาวะผูนํา คือ ผูนําไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อเปนหวั, หนา  
 3) ภาวะผูนํา คือ ผูนําใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคกร  
 4) ภาวะผูนํา คือ ผูนําที่ไดรับแตงตั้งในสํานกังานและมีอิทธิพลในตัวสูง  
เสนาะ ติเยาว (2545, หนา 5 – 6) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึงการพัฒนาบุคคลไมใชเกิด

จากคุณสมบัติสวนตัวคือ เกิดจากพฤติกรรมของผูนําเอง พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเปนผูนําคือ
ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูอ่ืนในแงของการบริหารก็คือปฏิสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา  

ทองอินทร วงษโสธร (2545, หนา 165 - 166) ไดใหความหมายของภาวะผูนําไว 4 ประการ 
คือ  
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 1) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการชักชวนหรือชี้นําคนอื่นโดยปราศจากการใช
อํานาจตามตําแหนงหรือเหตุการณภายนอก  

 2) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุม เพื่อกําหนด 
วัตถุประสงคของกลุมและทํากลุมใหบรรลุวัตถุประสงค  

 3) ภาวะผูนํา เปนปรากฎการณทางสังคมที่ซับซอนและสัมพันธอยางใกลชิดกับ 
สถานการณที่เกี่ยวของ  

 4) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลแหงความสัมพันธก็ คือ 
บุคคลหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งตองรับผิดชอบตอกิจกรรมและสวัสดิการของกลุม ภาวะผูนําเกิดขึ้น
เมื่อคนคนหนึ่งมีผลกระทบตออีกคนหนึ่ง หรือกลุมหนึ่งในลักษณะที่วาการสั่งการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคมาจากคนคนนี้ ความสําเร็จของการเปนผูนําเกี่ยวของกับผูอื่นเสมอไมเคยเกิดขึ้น
โดยลําพัง  

 เลิศ ไชยณรงค (2546, หนา 20) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนําคือการสรางสรรคหรือ
ปลูกฝงศรัทธาความกลมเกลียว ความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้นในระหวาง ผูรวมงานหรือผูตามทั้งนี้
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ผูนํา หรือผูบริหารตองการอันเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคการนั่นเอง  

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2542, หนา 3) ใหความหมายวา ภาวะผูนําก็คือ คุณสมบตัิ 
เชน สติปญญาความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน
และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม  

คูนซ และไวริช (Koontz & Weihrich, 1988, p. 437) กลาววา ภาวะผูนํา เปนเรื่องของศิลปะ
ของการใชอิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น เพื่อใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรน
ในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม 

รอบบิน (Robbins, 1989, p. 302) กลาววา ภาวะผูนํา เปนความสามารถในการใชอิทธิพล
ตอกลุม เพื่อใหประสบความสําเร็จตาม เปาหมายที่ตั้งไว 

สโตนเนอรและฟรีแมน (Stoner & Freeman, 1989, p. 459) กลาววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการ
ของการชี้แนะและอิทธิ พลตอกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกของกลุม 

กิบสัน อีแวนวิช และดอลเนลลี (Gibson  Ivancevich & Donnelly, 1997, p. 272) มองภาวะผูนํา
ในเชงิปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เปนบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ ในกลุม ภาวะผูนําจึงเกี่ยวของกับการใชอิทธิพลและปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมและการปฏบิัติงานของสมาชิก
คนอื่นในกลุม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย 
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 เนลสัน และควิก (Nelson & Quick, 1997, p. 346) ใหความหมายของภาวะผูนํา หมายถึง
กระบวนการในการแนะแนวและนําทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการทํางาน 

 ยูคล (Yukl, 2000, p. 89) กลาววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการอิทธิพลของบุคคลคนหนึ่ง
ที่มีตอคนอื่นในองคกรในดานตางๆ ทั้งการเปนคนชี้แนะการจัดโครงสราง การอํานวยการและ
การสรางความสัมพันธกับกลุมบุคคล 

 ลัสซิเออรและอาคฮัว (Lussier & Achua, 2001, p. 78) ใหความหมายของภาวะผูนําไววา 
คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลโนมนาวระหวางผูนําและผูตามเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
โดยการเปลี่ยนแปลง 

 ลิเกิรต (Likert, 1967, p. 172) ใหความหมายภาวะผูนําวา เปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตอง
เขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวังคานิยม และความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของบุคคล
ที่จะตองเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูนําจะตองแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของเขา  

 ริชารดสัน และบาลดวิน (Richardson & Baldwin, 1976, p. 147) ใหความหมาย ของคําวา 
ภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมากกวา โดยพยายามที่จะทําใหสมาชิกของ
องคการประพฤติไปในทิศทางที่จะทําใหองคการนั้น ๆ บรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งเอาไว  

 สรุปไดวาภาวะผูนํา เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอ่ืน การมีปฏิสัมพันธโดยถายทอดแนวคิด
ไปสูการปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาว ไดวาภาวะผูนําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของกระบวนการ 
3 อยาง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา ผูตาม และสถานการณ อันนําไปสู
การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง ผูนําคือบุคคลที่เปนหัวหนากลุมจะไดมาจาก
การมอบหมาย หรือเลือกตั้งก็ตามเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุม มีอิทธิพลและมีบทบาท นําทีมงาน
และมีความสามารถสรางแรง จูงใจใหสมาชิกรวมพลังกันชวยพัฒนางานขององคการ ใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 สวนความหมายของผูบริหาร ไดมีผูกลาวไวดังนี ้
 ในองคการของรัฐสวนใหญจะเรียกผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนารับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในหนวยงานนั้น ๆ วา ผูนํา หรือ ผูบริหาร 
 เบนนิสและนานัส (Bennis & Nanus, 1985, p. 21) ไดสรุปวา ผูนําหรือผูบริหารคือบุคคล

ที่ทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง และตองพิจารณาความถูกตองของงาน รวมทั้งผลกระทบตอบุคลากรและ
องคการ กอนที่จะดําเนนิใหเกิดผลดีที่สุด 
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 สมคิด บางโม (2549, หนา 74 – 75) กลาวไววา ผูบริหาร หมายถึง หัวหนาหนวยงานนั้น ๆ 
และเปนผูมีหนาที่ในการบริหารตามกระบวนการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ 
การอํานวยการและการควบคุม แตอาจแตกตางกันในขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยทั่วไป ผูบริหาร
แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 1) ผูบริหารระดับสูง (executive) มีหนาที่บริหารงานตลอดทั้งองคการ ใชเวลาสวนใหญ
ไปในการกําหนดนโยบายและวางแผนระยะยาว  ตัดสินใจปญหาตาง ๆ ที่มีความสําคัญและ
ใหความสนใจตอกิจกรรมตาง ๆ ภายนอกองคการดวย ผูบริหารระดับนี้ตองเกงคิด  

 2) ผูบริหารระดับกลาง (manager) มีหนาที่รับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ 
วางแผนและจัดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เพื่อใหงานในความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ
ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง ตองสรางขวัญและกําลังใจ ใหแกผูปฏิบัติงานตองเขาใจธรรมชาติ
ของคน ผูบริหารระดับนี้ตองเกงคน  

 3) ผูบริหารระดับตน (supervisor) มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบโดยตรงตอ 
รายละเอียดและมอบหมายงานอยางใดอยางหนึ่งใหแกลูกนองและตองคอยควบคุมดูแลลูกนอง
ใหปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และวิธีการที่กําหนดผูบริหารระดับนี้จะตองติดตอกับลูกนองสม่ําเสมอ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปตามระเบียบกฎหมายที่ตั้งไวผูบริหารระดับนี้ตองเกงงาน 

 เสนาะ ติเยาว (2545, หนา 6 – 8) กลาวถึงความหมายของผูบริหารไวดังนี้ คือ  
 1) ผูบริหาร เปนผูที่ทําใหผูอ่ืนไปสูจุดหมายปลายทางได ไมวาบุคคลเหลานั้น

จะมีความพอใจหรือไมก็ตาม  
 2) ผูบริหารเปนผูใชอํานาจในฐานะของผูดํารงตําแหนงทางการบริหารขององคการ  
 3) ผูบริหารถือวาเปนเปาหมายขององคการมีความสําคัญ วัตถุประสงคสวนตัว

เปน เพียงองคประกอบขององคการเทานั้น  
 4) ผูบริหารมีความสํานึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ ไมอาจแยกตัวออกจาก 

องคการได และถือวาผูบริหารเปนผูปกปองความเปนระเบียบขององคการ และดูแลใหองคการ
เปนไปตามแนวทางที่ผูบริหารคนนี้กําหนด  

 5) ผูบริหารทํางานโดยอาศัยความรวมมือของคนอื่นภายใต นโยบาย กระบวนการ 
ขององคการเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยผูปฏิบัติงานมีขอจํากัดวาตองปฏิบัติงาน
ใหอยูในแนวทางหรือขอกําหนดขององคการ  

 6) ผูบริหารจะดําเนินงานตาง ๆ เพื่อการอยูรอด และมักมุงสนใจแตกิจกรรม
ที่เปนเรื่องธรรมดาของคน หรือของโลกมีลักษณะของการประคองสถานการณใหดําเนินไปโดยราบรื่น 
เฝาดูแลติดตามปญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพบปญหาก็แกปญหานั้นใหทันที  
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  7) ผูบริหารจะมีความสัมพันธกับคนอื่นตามตําแหนงหนาที่การงานในฐานะหัวหนา
ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานความสัมพันธกับบุคคลอื่นจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทที่ไดรับ  

  8) ผูบริหารจะวางตัวตามสายการบังคับบัญชาขององคการหรือตําแหนงการทํางาน
หรือการสั่งงานจะใชอํานาจที่เปนทางการหรืออํานาจตามหนาที่โดยถือความสําคัญของตําแหนง 

 สรุป ผูบริหาร หมายถึง หัวหนาหนวยงานนั้น ๆ แตอาจแตกตางกันในขอบเขตอํานาจ
หนาที่ตามระดับผูบริหาร คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน 

 2.2.3 องคประกอบของภาวะผูนํา 
 ไดมีนักวิชาการเสนอองคประกอบของภาวะผูนํา ดังนี้ 
 ประชุม โพธิกุล (อินเทอรเน็ต, 2551) องคประกอบของภาวะผูนําประกอบดวย ปจจัยสําคัญ 

4 ประการ คือ 
 1) ผูตาม บุคลากรแตละคนตองการสไตลภาวะผูนําตางกันตัวอยาง เชน บุคลากรใหม

ตองการนิเทศมากกวาบุคคลที่มีประสบการณมาก บุคลากรที่มีเจตคติไมดีตองการวิธีการที่แตกตางกวา
บุคลากรที่มีแรงจูงใจสูง ผูนําตองรูจักบุคลากรของทาน จุดเริ่มตนพื้นฐาน คือ ทานตองทําความเขาใจใหดี
ถึงธรรมชาติของมนุษย รูความตองการ อารมณและแรงจูงใจ ทานตองรูจักบุคลากรของทานวา 
เขาเปนใคร เขารูอะไร เขาทําอะไรไดบาง เขามีคุณลักษณะอยางไร 

 2) ผูนํา ทานตองมีความเขาใจอยางแทจริงวา ทานเปนใคร ทานรูอะไร ทานสามารถ
ทําอะไรได ผูที่ตัดสินความเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จอยูที่ผูตามมิใชผูนํา ถาผูตามไมไวเนื้อเชื่อใจ
หรือไมมั่นใจในตัวผูนํา เขาก็จะไมมีแรงบันดาลใจ ถาทานตองการเปนผูนําที่ดีประสบความสําเร็จ
ทานตองมั่นใจ ในตัวผูตาม มิใชในตัวทานหรือหัวหนาของทาน เปนสิ่งสําคัญที่ทานตองปฏิบัติ 

 3) การสื่อสาร ทานตองสื่อสาร 2 ทาง ใชภาษาทาทางใหมากขึ้นตัวอยาง เชน 
ทานตองทําเปน ตัวอยาง ที่จะสื่อไปถึงบุคลากรของทาน ซึ่งทานอาจจะไมไดขอรองใหเขาปฏิบัติ
ส่ิงหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงทานอาจจะไมคอยเต็มใจ ทานจะสื่ออะไร หรืออยางไรที่จะไมทําลายสัมพันธภาพ
หรือสรางสัมพันธภาพระหวางทานกับคนของทาน 

 4) สถานการณ ทุกสถานการณแตกตางกัน สิ่งที่ทานทําในสถานการณหนึ่ง 
อาจจะไมสามารถดําเนินการไดในอีกสถานการณหนึ่ง ทานตองใชดุลยพินิจของทาน ในการตัดสินใจ
ปฏิบัติอยางดีที่สุด และสไตลของผูนําตองสอดคลองกับเหตุการณ ตัวอยางเชน ทานอาจจําเปนตอง
เผชิญหนากับบุคลากรในพฤติกรรมไมเหมาะสม แตถาการเผชิญหนาชาหรือเร็วเกินไป รุนแรง หรือ
ออนแอเกินไป อาจทําใหไมเกิดประสิทธิผลก็ได 
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 ประเสริฐ สมพงษธรรม (2537, หนา 61) กลาววาในยุคโลกาภิวัตนที่มีการผันผวน
ในทุกๆดาน ภาวะผูนําเปนสิ่งที่จะทําใหสามารถขับเคลื่อนองคกรฝาวิกฤตยืนหยัดไปสูความสําเร็จ
ที่ยั่งยืนตอไปได ซ่ึงภาวะผูนํามี 3 องคประกอบ คือ 

 1) ภาวะผูนําบารมีในการสรางแรงบันดาลใจ ผูนําจะแสดงออกดวยการเปนแมแบบ
ที่เขมแข็งใหผูตามไดเห็นตาม เกิดการรับรูในพฤติกรรมของผูนํา ทําใหเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมผูนําขึ้น นอกจากนี้ผูนํายังมีพฤติกรรมปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรม และศีลธรรมสูง
จนเกิดการยอมรับวาเปนส่ิงที่ถูกตองดีงาม ทาํใหไดรับความศรัทธา ความไววางใจ การยอมรับนับถือ
อยางลึกซึ้งจากผูตามพรอมไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย แตก็ยังไมสามารถกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงได แมวาผูตามจะเกิดความชื่นชมและศรัทธาแลวก็ตาม เพราะยังไมเกิดแรงจูงใจ
ที่สูงพอที่จะเปลี่ยนความยึดติดผลประโยชนของตนไปเปนการเห็นแกประโยชนสวนรวมซึ่งคอนขาง
มีลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้น ผูนําจะตองแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวัง
ที่ผูนํามีตอผูตามดวยการสรางแรงบันดาลใจ ใหยึดมั่นและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ 
เพื่อนําไปสูเปาหมายแทน การทําเพื่อประโยชนเฉพาะตน ผูนําจึงเปนผูที่สงเสริมน้ําใจแหงการทํางาน
เปนทีม ผูนําจะพยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไว โดยการสรางจิตสํานึก
ของผูตามใหเห็นความสําคัญวา เปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงทําใหองคกรเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได 

 2) ภาวะในการกระตุนทางปญญา เปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกดวยการกระตุน
ใหเกิดการริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ โดยใชวิธีการคิดทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตน
หรือผูนําหรือองคกร ผูนําจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดขึ้นแกผูตาม มองปญหาเปนโอกาส และ
จะใหการสนับสนุนหากตองการทดลองวิธีการใหม ๆ ของตน หรือการริเร่ิมสรางสรรคงานใหม ๆ
ใหกับองคการ สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปญหาตางๆ ดวยตนเองเปดโอกาส
ใหผูตามไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ กระตุนใหทุกคนไดทํางานอยางอิสระในขอบเขตของ
งานที่ตนมีความรูความชํานาญ 

 3) ภาวะในการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลเปนพฤติกรรมของผูนําที่ใหความสําคัญ
ในการใสใจถึงความตองการความสําเร็จและโอกาสกาวหนาของผูตามเปนรายบุคคล ยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลบางคนอาจตองดูแลใกลชิด ในขณะที่บางคนมีความรับผิดชอบสูง
อยูแลวจะใหอิสระในการทํางาน เปนตน โดยที่ผูนําจะแสดงบทบาทเปนครู พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา
ใหคําแนะนําในการชวยเหลือผูตามใหพัฒนาระดับความตองการของตนสูระดับที่สูงขึ้นสรางบรรยากาศ
การทํางานที่ดี สงเสริมการเรียนรูและความมั่นใจใหแกผูตามเพื่อใหทํางานไดประสบความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 
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 ภาวะทั้ง 3 องคประกอบ จะหลอมรวมพลังกาย พลังใจ พลังปญญา ของคนทั่วทั้งองคกร
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายทีว่างไว 

 ลัสซิเออรและอาคฮัว (Lussier & Achua, 2001, p. 80) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนํา
ประกอบดวย 1) ผูนํา ผูตาม 2) อิทธิพลโนมนาว 3) วัตถุประสงคขององคกร 4) ผูคน และ   
5) การเปลี่ยนแปลง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 2 องคประกอบของภาวะผูนํา  
(ที่มา: Lussier & Achua, 2001, p. 80) 

 
 สรุป องคประกอบของภาวะผูนํา ประกอบดวย ผูนํา ผูตามที่รวมกันขับเคลื่อนองคกร

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 2.2.4  คุณลักษณะของภาวะผูนํา 

  คุณลักษณะของภาวะผูนํา ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหนิยามคุณลักษณะของภาวะผูนํา
ไวดังนี้ 
  บารนารด (Barnard, 1961, p. 45) กลาวไววาผูนําที่ดีตองมีความตื่นตัว มีความสามารถ
ในการตัดสินใจรวดเร็วและถูกตอง มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาด
รอบรูทันโลกและทันเหตุการณ  
  แฮสเกล (Haskell, 1963, p. 33) เสนอวาผูนําควรมีคุณสมบัติดังนี้ กลาวคือมีสติปญญา
เหนือบุคคลอื่นโดยทั่วไป มีความรูสนใจรอบดาน มีความสามารถในการพูดและการเขียนมีจิตใจ 
รางกาย อารมณ มีความริเร่ิมและมีฝมือที่จะให ผูใตบังคับบัญชาประสานงานกันอยางดีที่สุด  

 ธงชัย สันติวงษ (2545, หนา 124) กลาวไววาลักษณะของผูนําที่มี ประสิทธิภาพสูง 
มักจะตองมีความเฉลียวฉลาด มีความยุติธรรม มีความเขาใจ มีความรอบรู ทั่วไป และความรูเฉพาะอยาง 

อิทธิพลโนมนาว 

ผูนํา-ผูตาม 

การเปลี่ยนแปลง ผูคน 

วัตถุประสงคขององคการ ภาวะผูนํา 
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มีการรับรูไดอยางถูกตอง เปนผูมอบหมายที่ดี และตองเปนผูมีความซื่อสัตยสูงอีกดวย นอกจากนี้
ยังไดศึกษาและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูนําไวหลายประการดังตอไปนี้  

 1) คุณลักษณะทางรางกาย (physical traits) เกี่ยวกับรูปรางหนาตา เชน ความสูง
พอเหมาะ น้ําหนักไมมากนัก หนาตาดี สุขภาพแข็งแรง  

 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (personality traits) เกี่ยวกับความกระตือรือรน
ในหนาที่ การงาน ความริเร่ิมในทางความคิด ความอดทน ความพยายาม  

 3) คุณลักษณะทางนิสัยสวนตัว (personal traits) เกี่ยวกับความฉลาดความรับผิดชอบ   
การตัดสินใจ การชอบและรักงาน  

 4) คุณลักษณะทางสังคม (social traits) เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ ความมีมนุษย-
สัมพันธ ความเปนผูไววางใจได รวมงานกับผูอ่ืนได  

 กิติ ตยัคคานนท (2547, หนา 18 – 24) กลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูนํา พอสรุปไดดังนี้ 
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี ความรูดี ผูนําที่ดีจะตองมีความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่และความรูทั่วไป
ทาทางและบุคลิกดี มีความคิดเริ่มสรางสรรค และความกระตือรือรน การตัดสินใจกับการใช
ดุลยพินิจที่ดีและถูกตอง ความกลาหาญ เด็ดขาดและไมโลเล มีความแนบเนียน ผูนําหรือผูบริหารที่ดี
และตองมีศิลปะในการทํางาน มีความอดทน มีสมาธิในการทํางาน มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี 
คําสั่งไมคลุมเครือ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีน้ําใจตอผูรวมงาน ความไมเห็นแกตัวเสียสละ ไมใช
อภิสิทธิ์ชน ยกยองใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน  

 กวี วงศพุฒ (2549, หนา 106 – 110) สรุปลักษณะที่ดีของผูนําได ดังนี้ การศึกษาดี 
มีความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมขององคการและสังคม มีจิตสํานึก
ที่จะทําความดี มีความริเริ่มสรางสรรค มีความเพียรพยายามมีความรับผิดชอบ มีความกลา มีความตื่นตัว
และรอบรูสถานการณรอบดานอยูตลอดเวลา มีความสามารถในการปรับตัว ปรับอารมณ มีความสามารถ
ในการพูด มีอารมณขัน มีความสามารถทางดานกีฬา มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี มีความมุงมั่น
ที่จะสรางผลงานและมาตรฐานในการทํางาน เปนที่พึ่งของผูอ่ืนได เปนผูมีวินัยในตน เปนผูมีสุขภาพ
ทางกายและทางใจ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถจัดหนวยงานไดดี มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีเหตุผลฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและลูกนอง เปนผูสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
กาวหนา เปนผูมีความยุติธรรม มีความเสียสละ มีพรหมวิหาร 4 ในการทํางาน  มีบุคลิกลักษณะดี 
ไมเครงระเบียบเกนิไป มีใจคอหนักแนน สุขุม รอบคอบ ไมหูเบา มีความจริงใจ เปดเผย เปนคนตรง
มีเทคนิคในการยกยองชมเชย มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ เขากับคนไดทุกกลุม ทุกสังคม มีความพรอมที่จะนํา
ผูอ่ืน มีความรูในหนาที่การงานดี มีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนไดดี มีความสามารถในการประเมินผลได 
มีความสามารถในการคัดเลือก และพัฒนาผูใตบังคับบัญชา มีความสามารถสรางความสามัคคีได 
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เปนผูไมโออวด ทระนง ยโสโอหัง เปนผูเขาใจตนเองและบังคับตนเองไดมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
มีความซื่อสัตย จงรักภักดี มีความสุจริตใจตอทุกคน  เปนผูที่ไมดูถูกเหยียดหยามผูอ่ืน  

 พยอม วงศสารศรี (2540, หนา 239) ไดกลาวถึงลักษณะความเปนผูนําพอสรุปไดดังนี้ คือ 
มีความรูและสติปญญา มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความเขาใจกิจกรรมตาง ๆ อยางกวางขวาง ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีทัศนคติที่ดี ดานมนุษยสัมพันธ มีการติดตามงานอยางสม่ําเสมอ มีความคิดริเร่ิม 
เปนผูกลายอมรับผิด ใหเกียรติผูรวมงาน เปนผูฟงและอํานวยการที่ดี 

 อําไพ อินทรประเสริฐ (2542, หนา 25 – 26) ไดกลาววาคุณลักษณะของผูนําที่ดีประกอบดวย  
 1) คุณสมบัติดานวิชาการ ไดแก มีความรูในวิชาชีพเปนอยางดี มีความรูในเรื่องทั่วไปดี 

ใฝหาความรูอยูเสมอ เพราะผูนําจะตองมีความรอบรูในเรื่องตาง ๆ  มีความรู ความ สามารถในการบริหาร
และการนํา คือ เกงงาน เกงคนและเกงคิด นั่นคือ มีความสามารถในการใชเทคนิคและวิธีการทํางาน 
มีความสามารถในทางมนุษยสัมพันธเขากับคนอื่นไดดี รูจักใชคน และจูงใจใหคนศรัทธา มีความสามารถ
ในการคิด มีปญญา มีไหวพริบ ฉลาด ทันคน ทันเหตุการณตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  

 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา ทวงทีวาจา อุปนิสัยใจคอ
ตลอดจนอารมณและบทบาทที่ปรากฏแกสายตาบุคคลอื่น บุคลิกภาพของผูนํานั้นอาจแบงเปนบุคลิกภาพ
ดานรางกายผูนําที่ดีจะตองบุคลิกลักษณะดีรูปรางสมสวนพอเหมาะแกตนแตงกายถูกตอง มีชีวิตชีวา 
คลองแคลวและวางตนเหมาะสม บุคลิกภาพดานจิตใจ ผูนําที่ดีจะตองมีความเชื่อมั่น ศรัทธาผูอื่น  
มีความอดทนกลาหาญ เมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม นั่นคือจะตองฟงความเชื่อทุกดาน ไมเปนคน
หูเบา มีอารมณขัน มีใจหนักแนนตอสถานการณคําพูดที่ขัดแยงหรือไมเปนมิตร บุคลิกภาพดานสังคม
ผูนําที่ดี จะตองมีความเห็นอกเห็นใจชวยเหลือสังคมเห็นประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชน
สวนตนและมีมนุษยสัมพันธดี  

 3) คุณลักษณะดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ การที่บุคคลหนึ่งจะเปนผูนําไดนั้น 
ยอมจะตองมีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษแตกตางไปจากผูอ่ืน คือ มีสติปญญาฉลาดเฉียบแหลม 
ความฉลาดอาจไดมาจากการฝกฝนการทํางานโดยใชวิจารณญาณ และการทํางานอยางเปนระบบ 
รูบทบาทหนาท่ีของตน รูจักตนเอง เพราะคนเราตองรูจักตนเองเสียกอนวาเปนใคร ทําอะไร กําลัง
จะไปทางไหน จึงจะสามารถนําทางและจูงใจผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบอุทิศเวลาใหแกงานในหนาที่ 
มีศรัทธาตอผูอ่ืน เปนที่พึ่งแกผูนอย รับผิดชอบของการปฏิบัติงานของตน กลาเผชิญตอเหตุการณและ
ผลของการตัดสินใจ มีความเปนธรรม รับฟงความคิดเห็นของทุกดาน ไมหูเบาเอาใจใสความเปนอยู
ของผูใตบังคับบัญชา และปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาเสมอกัน มีความกลาหาญ ทั้งทางกายและทางใจ 
คือ มีอํานาจทางใจที่สามารถควบคุมตนเองไดเมื่อตกอยูในอันตรายและสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
มีความแนบเนียน คือ มีความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดไดโดยไมมีขัดแยงกัน 
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มีความเด็ดขาด คือ เปนความสามารถในการตกลงใจอยางทันทวงทีและประกาศขอตกลงใจนั้น ๆ 
ในลักษณะที่ชัดเจนมั่นคงและสามารถปฏิบัติได มีความริเร่ิม คือ แสดงออกถึงความมั่นใจในงาน
อยางจริงจังและปฏิบัติดวยความเต็มใจและมองโลกในแงดีเสมอ มีความตั้งใจจริง เปนความมุงมั่น
ไมทอถอย ซึ่งเปนสําคัญที่ทําใหผูนําขึ้นสูจุดสูงสุดไดมีความสามารถในการจูงใจ ความสามารถ
ในการจูงใจกลุมคนเปนสิ่งที่สรางผูนําไดอยางแทจริง มีความสามารถในการประสานงาน ตองมีเทคนิค
ในการสรางความสามัคคีในหนวยงาน  มีการประสานงานอยางเปนระบบ มีความอดทน ผูนําที่ยิ่งใหญ 
จะตองมีความอดทนตอผลกระทบทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีความทาทาย ผูนําที่ดีจะตองไมหยุดนิ่ง 
จะตองทําใหสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงเปนสวนที่ทาทายการเปนผูนํา 
ถามีความเสี่ยงเกิดขึ้น ผูนําจะตองรวมความเสี่ยงกับลูกนองอยูเสมอการยอมรับความสูญเสียผูนํา
ไมควรคิดวาความสูญเสียเปนความเสียหาย หากแตควรคิดวาเปนประสบการณและเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถของผูนํา ความสามารถประเมินผูอ่ืนไดอยางถูกตอง ตัดสินใจดวยความแมนยําเปนธรรม
เพื่อสรางแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  

 ยงยุทธ เกษสาคร (2542, หนา 69) ไดกลาวถึงลักษณะผูนําที่ดี ประกอบดวยดานคุณสมบัติ
สวนตัวของผูนํา ไดแก ผูนําที่มุงแสวงหามรรควิธีที่จะนําผูรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ตามที่กําหนดไว การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในดานตาง ๆ ไดแก ความสัมพันธกับผูรวมงาน 
ความสามารถในการตัดสินใจ กลาคิด กลาทํา มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
เพื่อกอใหเกิดในแงความมีพลังอํานาจและอิทธิพลตอผูรวมงาน การแสดง ออกซึ่งศักยภาพ สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผูที่มีความเปนผูนําสูงจึงตองสามารถแสดงบทบาทในการนําดวยบารมี และ
ความมีอิทธิพลเหนือกลุมบุคคลอื่นไดในทุกสถานการณความเปนผูนําเปนส่ิงที่ฝกฝน อบรมและ
พัฒนาใหเกิดขึ้นไดจากประสบการณการเรียนรู ดังเชนผูนําที่สําเร็จจากการอบรมจากสถาบันพัฒนา
ผูบริหาร หรือผูนําที่ผานการอบรมในสาขาวิชาเฉพาะมีความรู ความชํานาญในดานเทคนิคสูง 
(technical skill) เปนที่ยอมรับของกลุมเปนตนผูนําที่ดีจะตองสามารถสรางความจงรักภักดีใหเกิด
ในจิตสํานึกของบุคลากรตอหนวยงานสรางความพึงพอใจดวยการใชศักยภาพอยางเต็มที่ใหเกิดขึ้น
แกผูรวมงานไดจนสามารถสรางทีมงานได อยางมั่นคง  

 ยูคล (Yukl, 2000, p. 106) ไดจําแนกคุณลักษณะของภาวะผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1) แบบมุงงาน (task oriented) พฤติกรรมของผูนําประเภทนี้จะใสใจที่ความสําเร็จ

ของงานเปนอันดับแรก โดยการใชบคุลากรและทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และรักษาไว
ซ่ึงลําดับขั้นของการสั่งการและความเชื่อมั่นของการดําเนินงาน 
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 2) แบบมุงความสัมพันธ (relations oriented) พฤติกรรมของผูนําประเภทนี้
จะใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางกันเปนอันดับแรก พยายามสงเสริมความรวมมือกัน
ในการทํางาน การเพิ่มความพึงพอใจในงานของบุคลากร 

 3) แบบมุงการเปลี่ยนแปลง (change oriented) พฤติกรรมของผูนําแบบนี้จะใสใจ
ที่การปรับปรุงยุทธศาสตรในการตัดสินใจ การปรับตัวเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มความยืดหยุนและนวัตกรรม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ในกระบวนการทํางาน ผลผลิต
หรือบริการ 

 ลูเนนเบิรก และเอรนสไตน (Lunenburg & Ornstein, 2004, p. 278) กลาวถึงคุณลักษณะ 
ที่จะทําใหเกิดภาวะผูนําไดนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะเดนใน 5 ประการ ตอไปนี้ 

 1) ดานศกัยภาพ (capacity) ผูนําจะตองมีศกัยภาพในการทํางานสูง 
 2) ดานการประสบผลสําเร็จ (achievement) ผูมีภาวะผูนําไดนั้นจะตองมีผลงาน

เชิงประจักษ มีความสําเร็จในการดําเนินการงานเปนอยางดี 
 3) ดานความรับผิดชอบ (responsibility) ผูมีความรับผิดชอบสูงยอมจะเปนที่มาของ

ภาวะผูนําไดดี 
 4) ดานการมีสวนรวม (participation) จะตองเขาไปมีสวนรวมในทุกดานกับองคกร

หรือกลุมบุคคล 
 5) ดานสถานภาพ (status) ผูที่จะมีภาวะผูนําตอผูอ่ืนไดนั้นจะตองมีสถานภาพที่มั่นคง

และนาเชื่อถือ 
 ไลดวูดและดุก (Leithwood & Duke, 2006, p. 148) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองที่เปนบทบาท (role) ของผูบริหารโรงเรียนเพียงอยางเดียว
อาจไมเพียงพอ ดังนั้น จึงไดทําการวิเคราะหบทความดานภาวะผูนําทางการศึกษาที่ปรากฏอยูใน
วารสารตาง ๆ ทางการบริหารตั้งแตป 1985 - 1995 พบวา มีแนวคิดสําคัญ (distinct conceptions) 
ดานภาวะผูนําอยู 6 ประเด็นไดแก ดานจัดการเรียนการสอน (instructional) ดานการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (transformational) ดานการสงเสริมคุณธรรม (moral) ดานการสงเสริมการมีสวนรวม 
(participative) ดานการบริหารจัดการ (managerial) และดานความเทาทันสถานการณ (contingent)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาวะผูนําทางการสอน (instructional leadership) หมายถึง การมีอิทธิพลตอครู
ไปสูทิศทางที่ชวยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นจะเนนพฤติกรรมของครู
ในการจัดกิจกรรมที่เปนผลโดยตรงตอความเจริญเติบโตของผูเรียน ความเปนผูนําทางการสอน 
ผูบริหารจะมีอํานาจหนาที่และอิทธิพลตามบทบาทการบริหารที่เปนทางการ แตลําพังผูบริหาร
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ไมสามารถทําใหความตองการของทุกคนบรรลุผลได ครูควรมีความเปนผูนําทางการสอน บางคน
เนนผูนําทางการสอนระดับทองถ่ิน รูปแบบความเปนผูนําทางการสอนจะเนนพฤติกรรมความเปนผูนํา
ที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสําคัญที่ผลสําเร็จของสถานศึกษา 

 2) ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง 
การเพิ่มขีดความสามารถและความเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในโรงเรียนใหสูงขึ้นความเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ผูนําที่เนนวัฒนธรรม และผูนําที่มี
การมอบอํานาจ ความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะเนนที่การมอบอํานาจหนาที่และความสามารถ
ของสมาชิกในองคกร ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะยกระดับการมอบหมายหนาที่ของสมาชกิในองคกร
ใหสามารถปฏิบัติการใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จอันเปนผลสําเร็จในดานการผลิต 
อํานาจหนาที่และอิทธิพลไมจําเปนจะตองมาจากตําแหนงที่เปนทางการ ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง
จะเนนที่คุณธรรมและจริยธรรมที่จะนําไปสูการพัฒนาและความสามารถที่จะนําไปสูจุดเปาหมาย
ขององคกร 

 3) ภาวะผูนําทางจริยธรรม (moral leadership) หมายถึง การมีอิทธิพลตอครูในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรมทําใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิด 
ควรปฏิบัติหรือควรละเวนจะเปนผูนําแหงคุณธรรมและคานิยมในสังคมประชาธิปไตยที่จะสงเสริม
ความเสมอภาค ความยุติธรรมและประชาธิปไตยในชุมชน 

   4) ภาวะผูนําการมีสวนรวม (participative leadership) หมายถึง ผูนาํที่สงเสริม
การไดเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกที่ประกอบขึ้นเปนชุมชนโรงเรียน  
เนนกระบวนการตัดสินใจของกลุมอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและการบริหารโรงเรียน
เปนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย เปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สรางบรรยากาศใหเกิด
ความรวมมือ  รวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  กระตุนผูรวมงานใหมีสวนรวม
ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ 

 5) ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา (contingency leadership) หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการที่จะแสดงออกถึงสถานการณขององคกรที่มี
ลักษณะเฉพาะหรือแกปญหาเฉพาะ, หนา ความเปนผูนําที่ตองการแกปญหาจะเกิดขึ้นจากผูรวมงาน
สภาพการทํางานและภาระงานที่สมบูรณ ความเปนผูนําที่ตองการแกปญหาจะเกิดจากบริบท
ความเปนผูนําที่หลากหลาย สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจนเกิดผลดีเปนที่นาพอใจของผูรวมงาน  
ใชเงื่อนไขและเหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาและการทํางาน  
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 6) ภาวะผูนําทางดานการจัดการ (managerial leadership) จะเนนหนาที่ ภารกิจ
หรือพฤติกรรมผูนํา หนาที่จะนําไปสูความสามารถการทํางานกับผูอื่นในองคกร ความเปน
ผูนําทางดานการจัดการจะเนนความรับผิดชอบที่จะนํานโยบายสูการปฏิบัติ การรักษาเสถียรภาพของ
องคกรและการปฏิบัติงานในแตละวัน เชน การจัดการเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ การอํานวยความ
สะดวกในสถานศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน มีการสื่อสารที่ที่มีประสิทธิภาพกับผูมีสวนรวมเกี่ยวของ
ทางการศึกษา มีการแกปญหาความขัดแยง การนํานโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามาสูการปฏิบัติ ความเปนผูนําจะนํามาสูความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
เปล่ียนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน 
 

การจัดการเรยีน  
การสอน  

การเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 

การสงเสริม
คุณธรรม  

การสงเสริม
การมี 

สวนรวม  

การบริหารจัดการ  ความ 
เทาทัน

สถานการณ  

การที่ผูบริหาร 
มีอิทธิพลตอครู
ไปสูทิศทาง 
ที่ชวยปรับปรงุ
ระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 
ใหสูงขึ้น  

ความสามารถ
ของผูบริหาร
ในการเพิ่มขดี
ความสามารถ
และความ 
เอาใจใสตอ
ผลงานของ
คณะคร ู
ในโรงเรียน
ใหสูงขึ้น  

การที่ผูบริหาร
มีอิทธิพลตอ
ผูอ่ืนเกี่ยวกับ
การประพฤติ
ปฏิบัติที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ทําใหทุกคน
สามารถ
แยกแยะ
ประเด็นใดถูก
หรือผิด ควร
ปฏิบัติหรือ
ควรละเวน  

การไดเขามา 
รวมใน 
กิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 
โดยสมาชิก 
ที่ประกอบขึ้น
เปนชุมชน
โรงเรียน  

การบริหารโรงเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

การสราง
ความสามารถ
ของฝายตางๆ 
ใหมีความ
ยืดหยุน 
เพื่อรองรับ
สถานการณ 
ใหมๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได
ตลอดเวลา  

 
ภาพ 3 กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางการศึกษาของไลดวูดและดุก  
(ที่มา: Leithwood & Duke, 2006, p. 341) 
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 นอกจากนี้ ไลดวูด และดุก (Leithwood & Duke, 2006, p. 341-345) ยังไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางการศึกษากับคุณภาพของนักเรียนวา การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา มีผลมาจากการที่ครูไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการเรียน
ของนักเรียนและการสอนของครูนี้ เกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรยีน
ตองบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนอยางเอาใจใส และสนใจพฤติกรรมการสอนของครูใหมาก 
นั่นคือ ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําในทุกดาน แนวความคิดเชนนี้ถือวาเปนการเริ่มตน
การเปลี่ยนแปลง จากทัศนะเกาที่วา ผูบริหารโรงเรียนคือผูจัดการการใชโครงการ การใชหลักสูตร
และการรักษาสถานภาพของตนในปจจุบัน ถือวาเปนการเดินไปสูแนวความคิดที่วา ผูบริหารโรงเรียน
เปนผูนําของสถานศึกษา  เปนผูรับผิดชอบการนําพาโรงเรียนไปสูความกาวหนา และทําให 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ ผูบริหารโรงเรียนยังตองรักษาบรรยากาศ
ของโรงเรียนจัดใหมทีรัพยากรตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอน กํากับดูแลความกาวหนาของ
นักเรียน มีบรรยากาศความคาดหวังวานักเรียนจะประสบผลสําเร็จ และมีภาวะผูนําเชิงบริหารที่เขมแข็ง 

 ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการกํากับ นิเทศ ติดตาม  
การสอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูบริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและโครงสรางสาระการเรียนรู
ของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
ผูบริหารจะตองเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษา
บรรลุตามเปาหมายของการศึกษาของชาติ ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําและมีลักษณะเฉพาะ
หลายประการที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใหมากขึ้น ผูบริหารโรงเรียน
ควรตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน โดยตองปรับปรุง
พันธกิจของโรงเรียน ประชาสัมพันธเปาประสงคของโรงเรียน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี สวนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนคือการจัดทําพันธกิจของโรงเรียน กลาวไดวา การที่ผูบริหารโรงเรียนสนใจ
การเรียนการสอนในหองเรียน ความมีประสิทธิผลของการทํางานของครู และความสําเร็จของนักเรียน
เปนเรื่องที่มีความสัมพันธกัน (Leithwood & Duke, 2006, pp. 341-345) 

 คุณลักษณะของภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาถือเปนศาสนาหลักประจําชาติ การนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของ

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชก็นาจะเอื้อกับวัฒนธรรมไทยไมมากก็นอย การนําหลักธรรม
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มาประยุกตใชก็เพื่อการเปนผูนําที่ดี และคําสั่งสอนที่สําคัญ ๆของพระพุทธองคที่แสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของผูนําที่ดี หรือวิถีทางของการที่จะเปนผูนําที่ดีเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติ 
ไดแก ทศพิธราชธรรม 10 ประการ อธิษฐานธรรม 4 พรหมวิหารธรรม 4  อคติ 4  คหิสุข 4 
สังคหะวัตถุ 4  ขันติโสรัจจะ หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท 4 เวสารัชชกรณะ 5 ยุติธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7 
นาถกรณธรรม 10 กัลยาณมิตรธรรม 7 และบารมี 10 ประการ (ทศบารมี) ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
กับการบริหารและจัดการสมัยใหมได และหากผูนําและบุคคลใดนําไปปฏิบัติก็จะเกิดความมั่นคงและ
กาวหนาในหนาที่การงาน เปนที่รักและเคารพของผูอ่ืน เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน 
(พงศ หรดาล, 2546, หนา 163) 

 กลาวโดยสรุปแลว ผูบริหาร มีความแตกตางจากผูนํา แตถาผูบริหารมีความเปนผูนําหรือ
มีภาวะผูนาํยอมทําใหการบริหารงานเปนไปไดดียิ่งขึ้น เพราะผูนําจะสามารถโนมนาวหรือมีอิทธิพล
และกระตุนใหผูตามหรือเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติตามสิ่งที่เขาตองการหรือแผนงานที่กําหนดไว
ไดโดยงาย ดังนั้น ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูนําจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ขึ้นในองคกร ภาวะผูนําสามารถสรางใหเกิดขึ้นไดกับทุกคน 
นอกจากผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็งแลว ผูบริหารยังจําเปนตองสรางภาวะผูนําใหเกิดแก 
ผูใตบังคับบัญชาคนอื่น ๆ ดวย ในการปฏิรูปโรงเรียนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ขึ้น
ในโรงเรียนนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาวะผูนําทางดานวิชาการเพื่อเปนแบบอยางใหแกครูและบุคลากรรวมทั้งผูปกครอง สวนครูผูสอน
ก็จําเปนตองมีภาวะผูนําทางการสอนดวยเชนกัน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่ตน
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 จากการนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของ จะเห็นวาภาวะผูนํามีมากหมายหลายรูปแบบและ
มีการศึกษาดานภาวะผูนําของผูบริหารที่หลากหลาย ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดนําแนวคิดของ
ไลดวูด และดุก (Leithwood & Duke, 2006, p. 148) มาเปนกรอบความคิดในการวิจัยเนื่องจาก
คุณลักษณะของภาวะผูนํามีความครอบคลุม เหมาะสมกับสถานการณ ในเรื่องของการพัฒนาและ
บริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นได 

 2.2.5 บทบาทของผูนํา 
 ผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงบทบาท

ของผูนําที่มีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
 พรทิพย อัยยิมาพันธ (2547, หนา 68) กลาวถึง ผูนํามีบทบาทที่แบงอยางกวาง ๆ ออกเปน 

4 ประการ 
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  1) การกําหนดแนวทางหลัก (pathfinding) ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมาย
และแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (blueprint of action)
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการกอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการ
กําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แตผูนําตองไดรับการสนับสนุนและความมุงมั่นจากพนักงาน
ในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตองมีความสามารถนําใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ 
วิสัยทัศน และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความแตกตางและผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับจากความสําเร็จ
ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย 

 2) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล (aligning) การสรางระบบการทํางาน
ที่มีประสิทธิผลหรือการทําใหองคกรดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลัก
ที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององคกรควรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน
และโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคกรที่ไดวางไวแลว 

 3) การมอบอํานาจ (empowering) หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงาน
อยางจริงจังจะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคล
และระหวางกลุม เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหมๆที่สรางสรรค ซ่ึงมาจากการที่สมาชิกของกลุม
หรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดยผูนําตองสรางสภาวะ
ที่จะกระตุนการสรางเสริมและปลดปลอยความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดดียิ่งขึ้นในองคกร 

 4) การสรางตัวแบบ (modeling) หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ
เพราะไมเพียงแตรูวาจะตองปฏิบัติหนาที่อยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดีดวย
กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ (characteristics) กับความรู 
ความสามารถ (competence) เพราะไมวาบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนํา
ที่แทจริงได หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม บทบาทของภาวะผูนํา (leadership roles)  

 ผูนําที่ดีขององคกรควรมีลักษณะที่สรุปโดยรวม ดังนี้ 1) เปนตัวแทนในทุกสถานการณ
(figurehead) 2) เปนนักพูดที่ดี (speakersperson) 3) เปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) 4) การสอนงาน 
(coach) 5) เปนผูสามารถสรางทีม งานได (team builder) 6) แสดงบทบาทการทํางานเปนทีม 
(team player) 7) สามารถแกไขปญหาดานเทคนิคได (technical problem solver) 8) การประกอบการ 
(entrepreneur) ทักษะการบริหารงานก็จัดเปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการทํางานที่ราบรื่นและถาทักษะดี 
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บทบาทของผูนํายอมดีตามมาดวย การใชอํานาจในการบริหารงานของผูนํานั้น ผูนําจะตองนํามาใช
ประโยชนใหดี ถูกทางและใชใหถูกกาลเทศะดวย 

 สรุป บทบาทผูนํา มีคุณสมบัติของผูนําที่ดี มีการสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
มีการสรางสภาวะในการสรางเสริมความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในบุคคลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้นในองคกร 
  2.2.6  ทฤษฎีภาวะผูนํา 

 สมัยโบราณมนุษยมีความเชื่อวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะตระกูล 
หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได บุคลิกและลักษณะของการเปนผูนํา เปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิด
และเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ผูที่ เกิดในตระกูลของผูนํา
ยอมจะตองมีลักษณะผูนําดวย 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและ
รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยแบงตามระยะการพัฒนา ดังนี้ 

 ทฤษฎีภาวะผูนํา (leadership theories) 
 ภาวะผูนํา เปนเรื่องสําคัญตอการบริหารองคกรและการแขงขันทางธุรกิจมากนักวิชาการ

ในหลายยุคหลายสมัยจึงทุมเทศึกษาเรื่องภาวะผูนํากันเปนจํานวนมาก จนกอเกิดเปนทฤษฎีและ
แนวคิดในมุมมองที่แตกตางกันมากมาย ซ่ึงสามารถจัดกลุมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เปน 3 กลุม คือ 
(วิภาดา คุปตานนท, 2544, หนา 241) 

 1) ทฤษฎีผูนําเชิงคณุลักษณะ (trait approach) แนวคิดนี้ไดมุงอธิบายบุคลิกลักษณะ
ของผูนํา โดยเชื่อวาผูนําจะมีคุณสมบัติที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุมแนวคิดนี้จึงมุงศึกษา
คุณสมบัติที่แตกตางดังกลาว จากการศึกษาผูนําที่มีความโดดเดนหลายๆ คน สามารถแบงคุณสมบัติ
ที่คนพบไดเปน 3 กลุม คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง รูปรางภายนอก อายุ เปนตน 
2) ลักษณะทางความสามารถ เชน ความเฉลียวฉลาด ความรู ความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ 
เปนตน 3) ลักษณะบุคลิกภาพ เชน การควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณ บุคลิกภาพ
แบบเปดเผย-เก็บตัว เปนตน  

 ทฤษฎีนี้ Ivancevich (1977, p. 275) เชื่อวาคุณลักษณะเฉพาะอยางเปนการกําหนดที่สําคัญ
ของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ จึงศึกษาตัวแปรคุณลักษณะตาง ๆ และไดแบงประเภท คุณลักษณะ
ภาวะผูนําไวดังนี้ คือลักษณะทางกายภาพ มีตัวแปรองคประกอบไดแก อายุ รูปรางทาทาง ความสูง 
เปนตน ภูมิหลังทางสังคม ศึกษาในเรื่องการศึกษาสถานภาพทางสังคม การเปลี่ยนแปลงชั้นทางสังคม 
ความเฉลียวฉลาด ศึกษาตัวแปรความสามารถ วิจารณญาณความรู การตัดสินใจ การพูด บุคลิกภาพ 
ศึกษาตัวแปรตาง ๆ คือ ความกาวราว ความตื่นตัวการครอบงํา ความกระตือรือรน การแสดงออก 
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ความเปนตัวของตัวเอง การสรางสรรค ความซื่อสัตย ความเชื่อมั่นในตนเอง ลักษณะนิสัยการทํางาน
จะรวมตัวแปรตาง ๆ ไดแก แรงขับเพื่อความสําเร็จ แรงขับในความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม 
ความตั้งใจในการทํางานอยางเด็ดเดี่ยวกลาหาญ ความมุงมั่นในการทํางาน ลักษณะนิสัยทางสังคม 
ไดแกตัวแปรความสามารถดานการบริหาร ความนาคบ ความรวมมือ ความนานิยมจากสังคม 
เกียรติภูมิ การเขาสังคมไดดีทักษะดานมนุษยสัมพันธ ไหวพริบ การผูกพันในมิตรภาพหรือการพูด  

 2) ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) ในขณะที่ทฤษฎีคุณลักษณะ
สนใจวาอะไรเปนสิ่งกําหนดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล กลุมทฤษฎีพฤติกรรม จึงศึกษาภาวะผูนํา
ที่พฤติกรรมหรือลีลา เพื่อคนหาลีลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงถึงความมีภาวะผูนําที่ดีที่สุด ทั้งนี้โดยการใช
ขอมูลเชิงประจักษ จากองคการทุกชนิดเพื่อยืนยันขอสรุปที่คนพบวามีแบบแผนภาวะผูนําอยูจริง 
ที่สามารถศึกษาซ้ําไดการศึกษาพฤติกรรมผูนําตามลักษณะของการใชอํานาจ การศึกษาพฤติกรรม
ผูนําตามแนวคิดนี้ จะเริ่มจาก เลวิน ลิพพิทท และไวท ซ่ึงไดศึกษากระบวนการปฏิสัมพันธภายในกลุม 
ระหวางผูนํากับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูตามและประสิทธิภาพของงาน โดยทดลองกับ
กลุมตัวอยางหลายกลุม ผลการวิจัยไดสรุปและจําแนก ประเภทของผูนําได 3 แบบดวยกัน ซ่ึงแตละแบบ 
วิจิตร แสดงถึงพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ผูนําตองการ 
โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ในสหรัฐอเมริกา
ไดใหความสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกบัพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลสรุปที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้ (วิภาดา คุปตานนท, 2544, หนา 242-247) 

 (1) ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและผูนําแบบเผด็จการ (democratic leadership –
autocratic leadership) ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยมกระจายอํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และ
เปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ในทางตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการ
มักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้บริหารโดยยึด ตนเองเปนหลัก เนนการบังคับบัญชาและออกคําสั่ง
เปนสําคัญ ผูนําตัดสินใจดวยตนเองไมคอยมอบอํานาจใหผูอื่น วางตัวเปนเจานายอยางเดนชัด 
ใชอํานาจในการบังคับบัญชาเต็มที่ ไมชอบใหผูรวมงานคัดคานหรือซักถาม ไมชอบฟงความคิดเห็น
ของคนอื่น การบริหารแบบนี้ยังมีใชกันในบางองคการ เพราะยังปรากฏสวนดีและสวนเสีย
ในการบริหารในบางสถานการณไดดวย 

 (2) ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leader) ผูนําแบบนี้จะปฏิบัติงานเปนคณะ 
ดําเนินการในนามของคณะ  เพราะตองการใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน ผูรวมงาน
ไดแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูนําจะไมตัดสินใจ
โดยพลการ แตจะมีการประชุมปรึกษาหารือ และวินิจฉัยโดยใชสติปญญาและยึดถือความเปนธรรม
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เปนหลัก การบริหารแบบนี้แมจะเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย แตก็ปรากฏวาการบริหารแบบนี้
ก็ยังมีสวนดีสวนเสีย เชนเดียวกับการบริหารแบบอื่น ๆ 

  (3) ผูนําแบบเสรีนิยม (leissez – faire leader) ผูนําแบบนี้จะปลอยใหผูอยู
ใตบังคับบัญชามีอิสระอยางเต็มที่ หรือปลอยใหมีอานาจในการกระทําใด ๆ  ตามใจชอบ เมื่อเกิดปญหาขึ้น
ผูรวมงานตัดสินแกปญหากันเอง จะเห็นไดวาการบริหารแบบนี้ ไมมีส่ิงที่ยึดเหนี่ยวขาดระเบียบ ระบบ
และรูปแบบในการปฏิบัติงานและไมใครมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม 

 
ลีลาแบบเผด็จการ ลีลาแบบประชาธิปไตย ลีลาแบบตามสบาย 

1. ผูนําเปนผูกาํหนดนโยบาย 
    ทั้งหมด  

นโยบายทั้งหมดเปนผลจาก 
การอภิปรายและตัดสินใจของ
กลุมผูนําเปนคอยใหกําลังใจ
และความชวยเหลือ  

กลุมผูตามมีเสรีภาพ 
ในการตัดสนิใจอยางเต็มที ่
โดยผูนําเขาไปสวนรวมนอยท่ีสุด  

2. เทคนิคและขั้นตอนของ  
    กิจกรรมจะถูกบงการ 
    โดยผูนํา ทั้งนี้เพื่อใหขั้นตอน 
    การทํากิจกรรม 
    มีความแนนอนในอนาคต  

สัดสวนของกจิกรรมที่จะทํา 
ในอนาคตจะไดจากการอภิปราย 
จากกลุมผูตามและเมื่อมีปญหา
ผูนําจะเสนอแนะวิธี เผ่ือเลือกให
สองสามวิธีใหกลุมผูตาม
ตัดสินใจเลือกเอาอันใดอนัหนึ่ง  

ผูนําจะจดัหาวสัดุอุปกรณไวให
และไดกําชับไวอยางชัดเจนวา 
จะหาขอมูลให หากถูกขอรอง 
แตจะไมเขาไปมีสวนรวมใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการอภิปราย  
เกี่ยวกับงาน  

3. ผูนําจะเปนผูบงการปฏิบัติงาน 
    และเปนผูกาํหนดวาผูตามคนใด 
    จะปฏิบัติงานรวมกับใคร  

ผูนํามีเสรีภาพที่จะทํางานกับ
ใครก็ไดและการแบงงานกันทํา
ก็เปนเรื่องของกลุมผูตามเอง  

ผูนําจะไมเขาไปมีสวนรวมใด ๆ 
เลยกับกลุมผูตาม  

4. ผูนําจะวิจารณหรือชม ผลงาน 
    ของผูตาม “เปนการสวนตวั”  
    ปลีกตัวออกมาอยูหาง ๆ  
    ยกเวนในกรณีที่แสดงวิธีทํางาน 
    ใหดูเทานั้น  

ผูนําจะวิจารณหรือชมผลงาน
ของผูตามอยางตรงไปตรงมา 
และคอยรวมกบักลุมผูตาม
เพื่อใหกําลังใจ แตจะไมลงมือ
ทํางานมากเกนิไป  

ผูนําจะไมคอยวิจารณผลงานของ 
ผูตาม และพยายามไมประเมนิผล
ควบคุม หากไมถูกทวงถาม  

 
ภาพ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมและคุณลักษณะภาวะผูนําแตละแบบ 
(ที่มา: วิภาดา คุปตานนท, 2544, หนา 242) 
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  3) ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณ (situational approach) เปนการศึกษาที่เนนการปรับ
สภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ลักษณะของการนํา
ก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนําที่เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณตางๆ 
ทฤษฎีนี้เชื่อวาสถานการณนาจะเปนตัวแปรอิสระในการกําหนดพฤติกรรมของภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลมากกวาความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูนําเอง เนื่อง จากนักวิชาการกลุม
นี้ไดทําการทดลอง โดยจัดกลุมผูนําที่เชื่อวา ตนเองมีพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่ง ใหทํางานที่มี
สถานการณที่มีลักษณะตรงกันขามกับ พฤติกรรมที่ผูนําเชื่อวาตนเองมีลักษณะเชนนั้นผลของการ
ทดลอง ปรากฏวาผูนําที่ตนเองเชื่อวาพฤติกรรมการทํางานของคนที่มีลีลาการทํางานแบบผูที่มุง
ความรูสึกของคนหรือเห็นแกคนเปนหลัก เมื่อตองไปทํางานจริง ๆ ในสถานการณจริงที่มี
ผูปฏิบัติงานนิยมทํางาน เพื่อใหไดผลงานเปนหลักหรือคํานึงผลงานที่ไดรับมีความ สําคัญที่สุดผูนํา
ที่นํามาทดลองจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภาวการณนําของตน จากการเปนผูเห็นแกคนเปนหลัก
ไปสูการเปนผูนําที่มีพฤติกรรมที่มุงงานตามสถานการณที่เปนอยู (ดิลก ถือกลา, 2547, หนา 71) 
ทฤษฎภีาวะผูนําเชิงสถานการณมีทฤษฎีที่สําคัญ 5 ทฤษฎี ไดแก  

 (1) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ LPC Contingency Theory ของ Fred Fiedler 
กลาววา ประสิทธิผลของการบริหารงานของผูนําแบบ LPC สูงหรือแบบ LPC ต่ํา ขึ้นอยูกับปจจัย
ดานการควบคุมสถานการณ ดังตอไปนี้ความ สัมพันธของผูนํากับสมาชิกในกลุม ความชัดเจนของ
เปาหมายและบทบาทของผูปฏิบัติตามอํานาจโดยตําแหนงของผูนํา เมื่อปจจัยการควบคุมในสถานการณ
มีระดับต่ํามาก (ความสัมพันธเชิงลบ โครงสรางงานไมชัดเจน ผูนํามีอํานาจนอย) หรือระดับสูงมาก
(ความสัมพันธเชิงบวกโครงสรางงาน ชัดเจน ผูนํามีอํานาจมาก) การบริหารงานจะมีประสิทธิผลมาก 
ถาผูนํามี LPC ต่ํา (มุงงาน) แตถาปจจัยควบคุมสถานการณอยูในระดับปานกลาง (ความสัมพันธ
ทางบวกบางลบบาง ไมชัดบางและผูนํามีอํานาจปานกลาง) ประสิทธิผลของงานจะเกิดได ถาผูนํา
มี LPC สูง (มุงคน) (มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 54) 

 (2) ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey และ Blanchard (ฉันทนา 
จันทรบรรจง, 2542, หนา 164 - 165) เปนทฤษฎีที่เนนการเลือกแบบภาวะผูนํา โดยใหความสนใจ
ความพรอมของผูตามใน 2 มิติ คือ มิติดานพฤติกรรมการทํางาน และมิติดานพฤติกรรมความสัมพันธ
ซ่ึงมิติดาน 2 ดานนี้เปนอิสระตอกัน แบบภาวะผูนาํตามทฤษฎีนี้ ไดแก แบบมอบอํานาจ (delegating) 
ผูนําจะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด ถาผูตามเต็มใจที่จะปฏิบัติงานและมีความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับงานมาก แบบใหโอกาสรวมมือ (participative) ไดรับการสนับสนุนใหกําลังใจจากผูนํา 
แบบขายความคิด (selling) คือ การอธิบายคําสั่งใหชัดเจนจนสามารถปฏิบัติได ผูนําแบบบอกกลาว 
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(telling) คือการใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานและใหการนิเทศอยางใกลชิด ในทฤษฎีของ Hersey และ 
Blanchard ไดจําแนกความพรอมของผูตามออกเปน 4 ขั้น คือ  

 R1 คือ ผูตามที่ไมมีความสามารถและไมเตม็ใจทีจ่ะรับผิดชอบในการทาํงาน  
 R2 คือ ผูตามไมมีความสามารถแตเต็มใจที่จะทํางาน คนเหลานี้สามารถ

กระตุนใหทํางานไดแตขาดความชํานาญ  
 R3 คือ ผูตามที่มีความสามารถแตไมเต็มใจที่จะทํางานตามที่ผูนําตองการ  
 R4 คือ ผูตามที่มีความสามารถ และมีความเต็มใจที่จะทํางาน ตามที่เขาไดรับ

มอบหมาย ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณของ Hersey และ Blanchard เปนที่แพรหลายสําหรับผูบริหาร 
เพราะใชการจูงใจและมีความงายในการประยุกตใช แมวาผูวิจัยบางคนคนพบระดับความพรอม
วิกฤตการณ เหตุการณซ่ึงทาทายทฤษฎีนี้อยูบนพื้นฐานที่วาความพรอมของพนักงานไมใชตัวแปร
เชิงสถานการณที่สําคัญประการเดียวเสมอไป แตจะตองพิจารณารูปแบบการเปนผูนําดวย  

 (3) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกของ George Graen (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคนอื่น ,ๆ 2541, หนา 204) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก หรือผูใตบังคับบัญชา
ผูนําจะสรางกลุมพวกเดียวกันกับกลุมคนที่เปนพวกอื่นขึ้นมา ผูใตบังคับบัญชาที่อยูในกลุมที่เปน
กลุมคนพวกเดียวกันนี้ จะมีสรรถนะการทํางานที่สูงกวาอัตราการออกจากงานนอย และพอใจหัวหนา
มากกวา ผูนํามักจะปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาแตละคนแตกตางกัน และมีความโนมเอียงที่จะพอใจ
ผูใตบังคับบัญชาที่ทําส่ิงตาง ๆ ใหมากกวา ซ่ึงความสงสัยเหลานี้ทําใหผูศึกษา คือ George Graen และ
ผูรวมงาน เขาไดพยายามสังเกตซึ่งเปนพื้นฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก 
ในทฤษฎีนี้กลาววาเนื่องจากแรงกดดันดานเวลา ผูนําจึงสรางความสัมพันธพิเศษกับผูใตบังคับบัญชา 
ในลักษณะกลุมเล็ก ๆ คนแตละคนในกลุมเล็กนี้จะมีความรูสึกเปนกลุมคนพวกเดียวกันมากขึ้น 
เขาจะมีความไววางใจกันและไดรับความสนใจจากผูนําในจํานวนที่ไมเทาเทียมกัน และดูเหมือนวา
จะไดรับสิทธิพิเศษบางอยาง สวนผูใตบังคับบัญชาที่ไมไดอยูในกลุมนั้น ๆ  จะกลายเปนกลุมคนพวกอื่น
 (3) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของ โรเบิรต เฮาส (Robert House, 1978; อางถึงใน 
ฉันทนา จันทรบรรจง, 2542, หนา 161 – 162) ซ่ึงไดสรุปวาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลตองเอื้ออํานวย
ใหบรรลุความสําเร็จตาม เปาหมายขององคการ โดยทําความชัดเจนกับวถีิทางที่จะนําไปสูเปาหมาย
ผูนําตามทฤษฎี Path – Goal ของHouse มีพฤติกรรม 4 แบบ คือ  

 ก. แนะนํา คือ เปนผูแนะนําใหผูปฏิบัติทําในสิ่งที่ผูนําตองการ  
 ข. สนับสนุน คือ สนใจ เอาใจใส และสนับสนุนการทํางานของผูตาม

ใหบรรลุเปาหมาย 
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 ค. เปดโอกาสใหมีสวนรวม คือ แสวงหาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูตามและเปดโอกาสใหรวมตัดสินใจ  

 ง. เนนความสําเร็จของงาน คือ มุงไปสูความสําเร็จของงาน โดยการกระตุน
ใหปฏิบัติทํางานอยางเต็มศักยภาพ  

  เฮาส (House, 1978; อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง, 2542, หนา 161 - 162) 
อธิบายวาผูนําจะแสดงพฤติกรรมตางกันเมื่อสถานการณตางออกไปถาผูปฏิบัติยังไมมีประสบการณ
ในการทํางานผูนําจะตองใชพฤติกรรมการสั่งการแตถาผูปฏิบัติมีประสบการณสูง มีความสามารถดี 
ผูนําก็ควรจะใชพฤติกรรมการสนับสนุนพฤติกรรมที่ผูนําจะเลือกใชตามสถานการณนั้น ตองคํานึงถึง
ปจจัย 2 ดาน คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใตบังคับบัญชาปจจัยดานสภาพแวดลอม 

 (5) ทฤษฎีผูนําแบบมีสวนรวมของ Victor Vroom และ Phillip (ศิริวรรณ เสรีรัตน  
ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน, 2541, หนา 206 – 208) ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณ ผูนํา
แบบมีสวนรวม โมเดลผูนําแบบมีสวนรวม คือ ทฤษฎีผูนําซึ่งจัดกลุมของกฎเกณฑเพื่อตัดสินใจ
หารูปแบบของการรวมตัดสินใจในสถานการณที่แตกตางกัน  

 Victor Vroom และ Phillip Yetton ไดพัฒนารูปแบบโมเดลผูนําแบบมีสวนรวม ซ่ึงเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมของผูนําและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โครงสรางตองการกิจกรรมที่ทําเปนกิจวัตร
และไมเปนกิจวัตร นักวิจัยไดมีการโตแยงกันวาพฤติกรรมผูนําตองมีการปรับปรุงเพื่อเปนสิ่งสะทอน
กลับถึงโครงสรางงานโมเดลของ Vroom และ Yetton เปนสิ่งที่เปนไปไดโดยการจัดกลุมของกฎเกณฑ
ซ่ึงจะใชในการตัดสินใจ โดยบอกสถานการณที่แตกตางกัน โมเดลจะเปนรูปแบบการตัดสินใจ
ที่ซับซอน ซ่ึงจะแสดงรูปแบบผูนํา 5 แบบตามสถานการณ คือ  

 1) ผูนําแบบเผด็จการกลุมที่ 1 เปนผูนําที่แกปญหาตัดสินใจดวยตนเอง และใชขอมูล
ที่มีอยูในเวลานั้น  

 2) ผูนําแบบเผด็จกกลุม 2 เปนผูนําที่หาขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคับบัญชา 
แลวตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง โดยอาจจะบอกหรือไมบอกผูใตบังคับบัญชาก็ได บทบาท
ผูใต บังคับบัญชาในผูนําแบบนี้จึงตองจัดหาขอมูลที่จําเปนมาใหผูนํามากกวาการแกปญหา  

 3) ผูนําใหคําปรึกษากลุมที่ 1 ผูนําจะแบงปญหากับผูใตบังคับบัญชาเฉพาะบุคคล
แลวนําเอาความคิด และขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา มาตัดสินดวยตนเองซึ่งการตัดสินใจ
อาจจะสะทอนหรือไมสะทอนใหเหน็ถึงอิทธิพลของผูใตบังคับบัญชา  

 4) ผูนําแบบใหคําปรึกษากลุมที่ 2 ผูนําจะแบงปนปญหากับลูกนอง โดยจัดทํา
ในลักษณะการรวมกลุม รวบรวมความคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ แลวใหผูบังคับบัญชา ตัดสินใจ 
 5) ผูนําแบบกลุม ผูนําจะแบงปนปญหากับผูใตบังคับบัญชา โดยการจัดการในลักษณะ
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การกลุมรวบรวมและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจโดยพยายามโนมนาวใหมีการตกลง
ในการตัดสินใจ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารงานของผูบริหารนั้น ไมมีภาวะผูนําแบบใดที่ดีที่สุด 
ดังนั้นผูบริหารจะตองศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา เพื่อนําไปประยุกตใชในการบรหิารงาน และ
ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนําที่เหมาะสมในแตละสถานการณ ซ่ึงในแตละหนวยจะมีผูรวมงานที่มี
ความแตกตางกัน เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการบริหารงานของผูบริหาร จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองพิจารณาภาวะผูนําตามแนวทางและทฤษฎีที่เหมาะสมในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูรวมงานใหปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
 2.2.7  แนวคิดภาวะผูนาํ 

 ในปจจุบัน มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําอยูตลอดเวลา
จึงเกิดเปนแนวคิดที่สําคัญๆ (มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 54) ดังนี้ 

  1) แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหม 
 (1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง (transactional and 

transformational leadership) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน คือ ผูนาํแบบเดิมที่ใชการแลกเปลี่ยนโดยรางวัลตางๆ 
เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งตางฝาย
ตางก็ไดรับผลประโยชนที่แลกเปลี่ยนกัน สวนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใชความสามารถเปลี่ยน
ความเชื่อ ทัศนคติของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกทํางานไดบรรลุเหนือกวาเปาหมายที่ตองการโดยผูนํา
จะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดานความคิดตางๆใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

 (2) ทฤษฎีความสามารถพิเศษของผูนํา (charismatic theory) เปนการกลาวถึง 
บุคลิกภาพของผูนําที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลอื่น รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 55) 
กลาววา ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ เปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถ
ดานทักษะการสื่อสาร ความสามารถที่ทําใหผูอื่นไววางใจ ความสามารถทําใหผูอื่นเห็นวาตนเอง
มีความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติใหบรรลุผล แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอื้ออาทร
แกผูอ่ืน ชอบที่เสี่ยง สรางกลยุทธใหมๆเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณาตัวเอง และทําใหการขัดแยง
ภายในเกิดขึ้นนอยที่สุด กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) และภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) 
ซ่ึงแนวคิดเหลานี้ ไดพยายามอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก 
ความผูกพันตอองคกร ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัวผูนํา การอุทิศตน
ในการทํางาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบาย
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อีกวาผูนําบางคนสามารถนําองคกรหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมไดอยางไร 
(Hartog & Koopman, 2001, p. 173) เนื่องจากการดําเนินธุรกิจขององคกรในยุคโลกาภิวัตนที่มี
การลงทุนหรือดําเนินธุรกิจขามประเทศ ทําใหหลาย ๆ องคกรมุงสรางผูนําที่สามารถบริหารและ
จัดการคนในประเทศที่ไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูยังอาจไมเพียงพอตอ
การสรางรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําไปสูการพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม (cross-cultural perspectives) ขึ้น (Hartog & Koopman, 2001, p. 167) 

 2) แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (cross-cultural perspectives) นักวิชาการ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําหลาย ๆ ทานที่ไดวิพากษวิจารณแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีอยูจากอดีตถึง
ปจจุบันวามีความเฉพาะเจาะจงทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะแนวคิดและทฤษฎีสวนใหญมาจาก
การศึกษา วิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศทางยุโรปเพียงบางประเทศ
เทานั้น (Hartog & Koopman, 2001, p. 178) ทฤษฎีภาวะผูนําสวนใหญมักจะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกันที่ลักษณะบางอยางแตกตางจาก
วัฒนธรรมในประเทศอื่น ๆ เชน การเนนที่ปจเจกบุคคลในขณะที่บางวัฒนธรรมลักษณะการรวมกลุม
ทางสังคมจะมีความโดดเดนกวา แตก็ยังมีการนําทฤษฎีเหลานี้มาตีความโดยปราศจากการประยุกต
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาที่คอนขางจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแลวอ่ืน ๆ  (Hartog & Koopman, 2001, p. 178) ประเทศที่กําลังพัฒนา
ควรใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองคกรมากกวาการใหความสําคัญกับการรักษาสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบัน จากขอมูลดังกลาว จึงมีการแสดงความคิดเห็นวา บทบาทของผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 
(charismatic leadership role) มีความสําคัญตอองคการในประเทศกําลังพัฒนา โครงการวิจัยโกลบ
(Globe) ที่เปนการศึกษาในระยะยาวใน 60 ประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาคุณสมบัติรวมของ
ภาวะผูนําที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรม และเพื่อคนหาคุณสมบัติของภาวะผูนําที่เปนที่ยอมรับ
ในตางวัฒนธรรม ซ่ึงไดผลโดยสรุปวา หลาย ๆ คุณสมบัติที่เหมอืน ๆ กันในทุกวัฒนธรรมสะทอน
ภาวะผูนํา แบบใชความสามารถพิเศษ สรางแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนกวางไกล (charismatic  
inspirational  and visionary leadership) นอกจากนั้น ผูนําที่มุงการทํางานเปนทีม (team-oriented 
leadership) มุงความเปนเลิศ (being excellence oriented) เด็ดขาด (decisive) เฉลียวฉลาด (intelligent) 
และใชวิธีแกปญหาแบบ ชนะ – ชนะ (a win-win problem solver) ความแตกตางทางวัฒนธรรม
มีอิทธิพลตอความคาดหวังและการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของบุคคล ทัศนคติที่มีตอคน
วัฒนธรรมอื่นและรูปแบบการมีปฏิสัมพันธทางสังคม อีกทั้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมยังมีผลกระทบ
ตอรูปแบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ซึ่งแสดงใหเห็นวารูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จ
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ควรจะตองขึ้นกับปจจัยดานวัฒนธรรมดวย ตั้งแตมีการเริ่มตนศึกษาภาวะผูนําอยางเปนแบบแผน
ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรมาจนถึงปจจุบัน ก็ปรากฏวามีการศึกษาและแนวคิดเกิดขึ้นมากมาย 

 สรุปไดวาแนวคิดภาวะผูนํานั้นปจจุบันประกอบดวย 2 ทฤษฎีคือ แนวคิดภาวะผูนําสมัยใหม
ซ่ึงไดแก ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีความสามารถพิเศษของผูนํา 
และอีกทฤษฏีคือ แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
  2.2.8 ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษา 

 การบริหารงานนั้น ผูนําหรือผูบังคับบัญชามีความปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคน
ในหนวยงานมีพฤติกรรมรวมกัน หรือมีพฤติกรรมกลุม แตการที่กลุมคนจะมีพฤติกรรมรวมกันไดนั้น 
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูนําหรือผูบังคับบัญชาที่จะตองพยายามเปลี่ยนแปลงหรือ
เปนตัวนําที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมกลุม โดยผูนําจะตองใหความรู
ความเขาใจแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเหลานั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมสวนบุคคลใหไปในทางเดียวกัน แลวในที่สุดก็จะเกิดพฤติกรรมกลุมขึ้น ฉะนั้น
จึงอาจกลาวไดวา ผูนําเปนแบบอยางของผูใตบังคับบัญชาในดานการแสดงพฤติกรรมดวย และ
เมื่อพฤติกรรมของกลุมเปนเชนใด พฤติกรรมขององคการหรือพฤติกรรมของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น 
ซ่ึง กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243 - 253) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
โดยดูจากพฤติกรรมความเปนผูนําไว 7 ประการ คือ 

 1) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรม
ในดานการิเริ่มงานใหม ๆ การเปนผูบริหารหรือผูนําจะตองทํางานหนักอยูเสมอ เพื่อใหงานที่ตน
คิดริเร่ิมทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ 

 2) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึงผูนําหรือผูบริหารการศึกษาที่มีพฤติกรรม
คอยแนะนํากระตุน และใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน เพื่อปรับปรุงการทํางาน หาวิธีการทํางานใหม ๆ 
ใหเพื่อนรวมงานอยูเสมอ 

 3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรม
ยอมรับผูอ่ืน เมื่อเขาทํางานประสพผลสําเร็จ รูจักใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ยอมรับผลสําเร็จของ
ผูรวมงาน ไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน รูจักดึงเอาศักยภาพที่แฝงอยู
ในตัวของผูรวมงาน มาใชใหเปนประโยชน เปนผูที่เขาใจและมองเห็นปญหาของผูรวมงาน รูจักยกยอง
ชมเชยทั้งตอหนาบุคคลอื่น เมื่อเขาทํางานสําเร็จ 

 4) ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนํา หรือผูบริหารที่มีพฤติกรรม
พรอมเสมอที่จะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
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 5) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมสามารถ  
พูดจาชักจูงใจใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความรวมมือรวมใจ และประสานสัมพันธกันและเปนผูที่มี
ความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงจะเปนการสรางเสนหใหผูอ่ืนเชื่อถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจ
ในสิ่งที่ตนพูด เพื่อใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

 6) ผูนําในฐานะผูประสานงาน หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมในการกระตุน
ใหผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และกระตุนสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานตามแผนผูนําจะตองเปนผูประสานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ และ
มีความเขาใจดีตอกัน 

 7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถ
เขากับคนในสังคมได ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจที่สําคัญของผูนํา ผูนําสามารถอยูกับคนไดทั้งใน
และนอกองคการ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพยสวนตัวในบางโอกาส เพื่อนําบุคคลตาง ๆ 
เขามาสนับสนุนการทํางานในองคการ ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตาง ๆ ผูนําตองเรียนรู และปรับปรุง
ตนเองใหเหมาะสม 

 ความเห็นของฮัลปน (Halpin, 1966, p. 287) ซ่ึงไดกลาววา พฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรม
ของสมาชิกในกลุมผสมผสานกันอยางแยกแยะไมออก และพฤติกรรมทั้งสองฝายตางถูกกําหนดขึ้น 
โดยองคการหรือหนวยงาน สุเมธ เดียวอิศเรศ (2547, หนา 1) ใหความหมายวา พฤติกรรมของมนุษย
จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีส่ิงเรา กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ มนุษยไดแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจากเกิดแรงจงูใจ
ที่จะตองสนองความตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง และกิติมา ปรีดีดิลก 
(2549, หนา 247) ไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําหรือผูบริหารเปนตัวหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอหนวยงานตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานเปนสวนรวม ผูนําจึงตองมีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตอง เพราะความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับผูนํา และ
อภิชาต ประภาสุชาติ (2542, หนา 46) ไดใหความเห็นของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง กิริยาอาการตาง ๆ 
ที่แสดงออกในลักษณะตาง ๆ ของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากอุปนิสัยที่ไดสะสมมาเกิดจากความเคยชิน
ที่ไดรับจากประสบการณ หรือจากการศึกษาอบรม พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดยอมมีสาเหตุทั้งภายใน
รางกาย หรือจากสภาพแวดลอมไดทั้ง 2 ทาง 
   ในการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นพฤติกรรมของผูนํา
สถานศึกษาไดเปนอยางดี  โดยมีนักการศึกษาและนักวิชาการไดศึกษารูปแบบของลักษณะผูนํา
สถานศึกษา  ซ่ึงอาจจะศึกษารูปแบบของลักษณะผูนําสถานศึกษาโดยพิจารณาตามลักษณะและ
วิธีการทํางานได 3 ทาง  (โสภา  ชูพิกุลชัย  และอรทัย  ชื่นมนุษย, 2542, หนา 36 – 78)  ดังนี้ 
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   ผูนําซึ่งไดมาโดยอํานาจ ไดแก ผูนําที่เปนขึ้นมาโดยอํานาจทางกฎหมายทางการปกครอง  
การบังคับบัญชา ซ่ึงสามารถจําแนกไดคือ 

 1) ผูนําแบบใชพระเดช  (legal  leader)  เปนผูนําที่ใชอํานาจไดตามกฎหมาย  
ผูใตบังคับบัญชาตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม 

 2) ผูนําแบบใชพระคุณ  (charismatic  leader)  เปนผูนําที่มีพรสวรรคในการสามารถ
ครองใจคนใหเชื่อฟงและปฏบิัติตาม 

 3) ผูนําแบบพอพระ  (symbol  leader)  อํานาจตาง ๆ ของผูนําประเภทนี้เกิดจาก
แรงศรัทธา การเคารพนับถือ 
 สรุปภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ผูนําจะตองใหความรูความเขาใจแกผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคลใหไปในทางเดียวกัน 
 2.2.9 ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษากบัคุณภาพของผูเรียน 
 ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น
ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารที่มี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาวะผูนําของผูบริหาร
ที่จะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
รวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําที่เปนนักบริหารมืออาชีพ
ที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลไดเหนือผูอ่ืน ตัวชี้วัดการนําของผูบริหารจัดการ
ที่ไดชื่อวามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของงาน ภาวะผูนําจึงเปนตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
และประสิทธิภาพของงาน 
 ดูบริน (Dubrin, 1995, p. 142)  กลาววา การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ภาวะผูนํากับการบริหาร ถาพิจารณาจากบรรทัดฐานของความคิดที่วา การบริหาร  คือ  การวางแผน
การจัดระบบ การชี้นํา  และการควบคุมดูแล  การทําใหงานบรรลุเปาหมายทั้ง 4 ประการนี้
จะเปนหนาที่หลักของผูบริหาร  แตผูบริหารที่ไมใชภาวะผูนําก็จะเพียงแตทําหนาที่เฉพาะงาน
บริหารจัดการดานธุรการเทานั้น ภาวะผูนําที่แทจริงจะเกี่ยวของกับงานของผูบริหารในดานการสือ่สาร
กับบุคคลมากกวาในความเปนจริงแลวผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําดวย และตองเปนผูนําที่มีบทบาท
ในดานการนําการเปลี่ยนแปลง การจุดประกาย การจูงใจ และอํานาจชักจูง ซ่ึงสอดคลองกับความคิด
ของ คอตเตอร (Kotter, 1990, p. 42) ที่วาผูบริหารตองรูวิธีการนําดวย คือ ตองมีทั้งภาวะผูนําเชนเดียวกับ
ตองรูงานดานการบริหาร 
 เฮอรซ่ี และบลังชารด  (Hersey & Blanchard, 1988, p. 165) กลาววา  การบริหารจัดวา
เปนรูปแบบหนึ่งของภาวะผูนําซึ่งมีลักษณะพิเศษ  คือ เปนการนําที่สามารถทําใหเปาหมายขององคการ
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บรรลุผลสําเร็จได สิ่งที่ชี้ใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนไดแกคําวา องคการ (organization) 
การบริหารจะเกิดขึ้นภายในองคการเทานั้น  สวนภาวะผูนําไมจําเปนตองเกิดขึ้นภายในองคการ  
แตสามารถเกิดขึ้นเวลาใดก็ได หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ภาวะผูนําเกิดขึ้นขณะที่บุคคลๆ หนึ่ง
พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนหรือเหนือกลุมโดยพิจารณาจากเหตุผลเปนสําคัญ  และการนาํกลุมไปสู
เปาหมายนั้นอาจเกิดจากเหตุผลของตนเองหรือเหตุผลของผูอ่ืน ที่สําคัญก็คือเปาหมายของกลุม
ไมจําเปนตองสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
 ในประเทศไทย ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนนักบริหารการศึกษามักจะไดมาจากการเลื่อน
และการปรับจากตําแหนงผูสอน ดังที่ปรากฏในการแตงตั้งครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน การใชวิธีเล่ือนหรือปรับเปลี่ยน
จากตําแหนงครูอาจารยเขามาทําหนาที่ผูบริหารอาจกอใหเกิดความไมราบรื่นในการปฏิบัติงานในหนาที่
ผูบริหาร  เนื่องจากไมไดรับการฝกอบรมและมีความรูในดานงานการบริหารโดยตรง จึงอาจทําให
ไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของงานบริหารอยางแทจริง การเปนนักวิชาการกับการเปนนักบริหาร
มีความแตกตางกัน จึงพบวานักบริหารบางทานประสบความสําเร็จในงานดานวิชาการแตกลับ
ประสบความลมเหลวในงานดานบริหาร การเปนนักบริหารมืออาชีพจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําให
งานบริหารมีความราบรื่นและประสบความสําเร็จและสงผลถึงคุณภาพของผูเรียนตอไป 

 
2.3 มาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพของผูเรียน 

 
 มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อใชเปนหลัก

ในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสําคัญและจําเปนมากสําหรับการจัดการศึกษาที่ใชหลักการกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาโดยที่สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเองและบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกบั
สภาพ ปญหาและความตองการของทองถ่ิน รัฐจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง
และใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดแูลการตรวจสอบ การประเมินผล
และการประเมินและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนําสูการปฏิบัติใหเกิดผล เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ
ใหเกิดประโยชนกับประชาชนไทยทุกคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
โดยนํามาจัดเปนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประกาศใหสถานศึกษา
ทุกแหงที่เปดสอนระดับดังกลาวใชเปนเปาหมายในการพัฒนา และสถานศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยตามประกาศเปนเปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาตามบริบทและ
ความตองการของทองถ่ิน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกลักษณของสถานศึกษาโดยกําหนด 
ใหเหมาะสมครอบคลุมสาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน สถานศึกษาและผูเรียน  
 2.3.1  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานคุณภาพของผูเรียน 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) มีจํานวน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบงชี้ โดยแบงออกเปน 4 ดาน นํามาใชในการศึกษา 
ดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, หนา 2-3) 

 1) มาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียน 
 2) มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 3) มาตรฐานดานการบริหารและการจดัการศึกษา 
 4) มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

  โดยในงานวิจัยฉบับนี้จะมุงศึกษาเฉพาะคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงมีมาตรฐาน 8 มาตรฐาน 
ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตน

นับถือ 
 2) มีความซื่อสัตยสุจริต 
 3) มีความกตัญูกตเวที 
 4) มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 5) ประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา 
 6) ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและดํารงไวซ่ึง

ความเปนไทย 
 ผู เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงคหมายถึง  นักเรียนมีวินัย 

มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริตมีความกตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ
เพื่อสวนรวม ประหยัด และมีความภูมิใจในความเปนไทย เปนตน 
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 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 1) รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ส่ิงแวดลอม 
 2) เขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 สรุปมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมหมายถึง 
นักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม เปนตน 

 มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 1) มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
 2) เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
 3) ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 5) มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต หมายถึง นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  เปนตน 
  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คดิไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

  1) สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและ
มีการคิดแบบองครวม 

 2) สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได 
 3) ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสต ิ
 4) มีความคิดรเิร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจตินาการ 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน หมายถึง นักเรียนสามารถ คิดอยางเปนระบบคาดการณ กําหนดเปาหมาย 
และแนวทางการตัดสินใจได แกไขปญหาอยางมีสติและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี 
และมีจิตนาการ เปนตน 
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 มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 1) มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 
 2) มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
 3) สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ 
 4) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร หมายถึง นักเรียนมรีะดับการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ สามารถสื่อความคิด ใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู  เปนตน 

 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 1) มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 
 2) สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตวั ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อได 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3) มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมา

โรงเรียน 
 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

หมายถึง นักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ เรียนรู
รวมกับผูอ่ืนได  เปนตน 

 มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 1) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
 2) มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
 3) ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง

โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
 4) มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 
 5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน 

 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เส่ียง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน  เปนตน 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

48 
 

 มาตรฐานที ่8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
 1) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศลิปะ 
 2) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี / นาฎศิลป 
 3) ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกฬีา / นันทนาการ 

 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา หมายถึง นักเรียน
รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ ดานดนตรี / นาฎศิลป และดานกีฬา / นันทนาการ  เปนตน 

 
 
 

 การประเมินคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5 กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เกง ด ี มีสุข 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  

มาตรฐานการศึกษาชาต ิ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่คน
ไทยพึงประสงคทั้งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมทีักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทาํงาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชพี
สุจริต 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมคุีณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมจิีตสํานึกใน
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมสุีขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมคีวามสามารถใน 
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด 
ใตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

มาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมคีวามรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมทีักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

 วิรัตน มะโนวัฒนา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
กับประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  
ผลการวิจัยสรุปได คือ ระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรีพบวา มีคาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปนรายดานพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานการใหรางวัล ตามสถานการณ รองลงไปคือ ดานการบริหาร
แบบวางเฉย สวนดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ เรียงลําดบัตามคาเฉลี่ย ไดแก ดานความเสนหา 
ดานการดลใจ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และสุดทาย คือ ดานการกระตุนการใชปญญา  
ระดับประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสามารถของโรงเรียน
ในการแกปญหา ภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานความสามารถของโรงเรียน
ในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาโรงเรียน ดานความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนใหมี
เจตคติในทางบวกและดานความสามารถของโรงเรียนในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธทางการเรียน
สูงขึ้น และยังพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และมีความสัมพันธกัน
ในทางบวก ในระดับปานกลาง 
 จารุณี กาญจะโนสถ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําดานการจัดการ
ตามการรับรูของครูอยูในระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับแรก ไดแก การใหความสําคัญเรื่องการทํางาน
ใหทันตามกําหนดเวลา การสงเสริมการปฏิบัติตามระเบียบในการทํางาน และการแจงใหผูรวมงาน
ทราบถึงจุดมุงหวังของ หนวยงานที่มีตอผูรวมงาน สวนพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีสวนรวมตาม
การรับ รูของครูอยูในอันดับต่ําที่สุด โดย 3 อันดับแรก ไดแก การไมยอมรับความคิดใหม ๆ การปฏิเสธ
ที่จะอธิบายถึงการปฎิบัติงานของตัวเอง และการหลีกเล่ียงการคบหาสมาคมกับผูรวมงาน พฤติกรรม
ภาวะผูนําดานการจดัการตามความคาดหวังของครูใน 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมการปฏิบัติ
ตามระเบียบในการทํางาน การแสดงถึง ทัศนคติใหผูรวมงานเขาใจอยางชัดเจน และการใหความสําคัญ
เร่ืองการทํางานให ทันตามกําหนดเวลา สวนพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีสวนรวมตามความคาดหวงั
ของครู ใน 3 อันดับแรก ไดแก การทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกสบายใจในขณะสนทนา การแสดง
ความเปนมิตรและไมถือตัว และการยอมรับฟงความเห็นของผูรวมงานในการเปรียบเทียบภาวะผูนํา
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ตามการรับรูและความคาดหวัง เปนรายขอ พบวา ครูมีการรับรูและความคาดหวังแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกือบทุกขอ ยกเวนการตําหนิการทํางานที่บกพรอง 
การมอบหมายงานเฉพาะเรื่องใหผูรวมงาน การใหทํางานโดยขาดการวางแผนลวง, หนา และ
การหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับผูรวมงานเทานั้นที่ครูมีการรับรูและความ คาดหวังไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรู
ของครู พบวา ครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารดานกิจสัมพันธและพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานการจัดการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่มีเพศตางกัน และครูที่มีประสบการณในการสอน
แตกตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารดานการมีสวนรวม และพฤติกรรม
ภาวะผูนําของผูบริหารดานการจัดการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารตามการรับรูของครู พบวา ครูที่มีเพศแตกตางกัน ครูที่มี
ประสบการณในการสอนแตกตางกัน และครูที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคาดหวัง
ตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร และพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชลี แตรุงเรือง (2550, หนา 2) ไดศึกษาภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวการสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล 
การจัดการศึกษา สาเหตุเฉพาะที่เกิดจากผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 1) ผูบริหารโรงเรียน
ไมทราบบทบาทหนาที่ของตน 2) ผูบริหารโรงเรียนใชเวลาอยูนอกโรงเรียนมากเกินความจําเปน 
3) การวางแผนงานบริหารมีนอยที่มีกม็ักไมไดมีการปฏิบัติตามแผนการบริหาร 4) ผูบริหารโรงเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดความเห็นสวนตัวมากกวาระบบคุณธรรม 5) ผูบริหารโรงเรียน
ยังขาดสมรรถภาพดานมนุษยสัมพันธ การสรางบรรยากาศในการบริหาร และการจัดระบบการเรียน
การสอน  6) ผูบริหารโรงเรียนไมเขาใจงานวิชาการ และกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ดังนั้น
จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยการพัฒนา
คุณภาพผูบริหารเปนอันดับแรกนอกจากนี้ยังพบวา ภาวะผูนํา ที่มีคุณภาพในลักษณะรวมทั้ง 10 ประการ 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดนอยูในระดับสูง ยกเวนในเรื่องการมองการณไกลทีอ่ยูในระดบั 
ปานกลางขณะที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอื่นมีคุณภาพในลักษณะรวมอยูในระดับปานกลาง 
ยกเวนการมองการณไกลที่มีคุณภาพอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพภาวะผูนาํระหวางผูบริหาร
ทั้ง 2 กลุมนี้ ปรากฏวามีความแตกตางกัน โดยผูบริหารโรงเรียนดีเดน มีคุณภาพภาวะผูนําสูงกวา 
ทั้งลักษณะรวมและลักษณะยอย  
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 ทิพากร ชางมิ่ง (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ไดรับและไมไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนสวนใหญใชแบบผูนํา
ที่มีประสิทธิผลสูง และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมไดรับรางวัลสวนใหญ ใชแบบผูนําที่มี
ประสิทธิผลต่ําโดยเปรียบเทียบกันทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ และไมไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จงัหวัดนครปฐม ใชแบบผูนําแบบหนีงานมากที่สุด และใชแบบผูยึดแบบนักบุญ และยึดความเปนผูนํา
ที่มีจริยธรรมมากที่สุด จากการทดสอบความแตกตางของการใชแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไดรับและไมไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 บริบูรณ เกษรา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอนของ
ผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางการสอน
ของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหาร อยูในระดับมาก สวนครูผูสอน รับรูอยูในระดับมาก 
ภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหาร ในโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญ อยูในระดับมากที่สุด สวนผูบริหารในโรงเรียนขนาดกลาง รับรูอยูในระดับมาก 
ภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหาร
โรงเรยีน ตามการรับรูของครูใน โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยครู ในโรงเรียนขนาดกลาง รับรูภาวะผูนําทางการสอนของผูบริหารโรงเรียนสูงกวา
ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญ 

 ขวัญหทัย ทองธิราช (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันพบวา ไมแตกตางกัน 
สภาพองคการแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก ผลเปรียบเทียบสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีประสบการณตางกันพบวา ไมแตกตางกัน และความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูโรงเรียน
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ประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 ภัทรวดี อุมวงษ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําทางการสอนของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะ
ผูนําทางการสอนของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมากทั้ง 5 ดานไดแก 
1) ดานวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 2) ดานความเปนผูนําในการริเร่ิม
การใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 3) ดานสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู 4) ดานศักยภาพในการพึ่งตนเองในการพัฒนาทางการสอน และ 
5) ดานการแสวงหาความรูใหมมาปรับใชตลอดเวลา ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทางการสอน
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวเมื่อทดสอบหาคูที่มีความเห็นแตกตางกันพบวาผูสอนมีความเห็น
สูงกวาคณะกรรมการการศึกษา 

 ประเวศ รัตนวงศ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการขับเคลื่อนจุดเนนคุณภาพ
ของผูเรียนสูหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวา 
คุณภาพของผูเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เปนลักษณะที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนอันเปนคุณลักษณะที่สังคมตองการ ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ประกอบดวย ความกตัญูกตเวที และความรับผิดชอบ ดานความรู ความสามารถ  
การอานออก เขียนได และการคิดคํานวณทักษะการคิดวิเคราะหและคิดสรางสรรค ผลการกําหนด
กลยุทธการขับเคลื่อนจุดเนนคุณภาพของผูเรียนสูหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา ควรกําหนดกลยุทธไดดังนี้ สรางกระแสสังคม 
เปนการใหเกิดการสํานึกสาธารณะ เชิดชูจริยธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองคประกอบของคุณลักษณะ
นักเรียน รวมทั้งการสรางกระแสสังคมใหเกิดการเชื่อมประสาน เสริมหนุน และการขยายเครือขาย
องคกรภาคี ในดานการพัฒนาองคประกอบของคุณลักษณอยางตอเนื่อง สรางการบูรณาการ 
เปนการบูรณาการการพัฒนาคุณลักษณของนักเรียนกับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ
การเรียนรูและจัดกิจกรรมบูรณาการแบบเนนจริยรรมในการเรียนรู สรางความตอเนื่อง เปนการจัด
กิจกรรมที่มีการบูรณาการกระบวนการดําเนินงานของนักเรียนในกิจกรรมตาง  ๆอยางตอเนื่องเปนระยะๆ 
เปนระบบ บาน โรงเรียน ชุมชน ริเร่ิมจากนักเรียน เปนการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนเปนผูคิดริเร่ิมและ
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ออกแบบกิจกรรม เพื่อใหไดกิจกรรมและการขยายผลที่นําไปสูการพัฒนาคุณลักษณ อิงการเรียนรู
จากการบริการ  เปนการจัดกิจกรรมที่จัดโอกาสใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางาน
ที่เปนการใหบริการแกสังคม การสรางโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลาย การสรางทักษะการเรียนรู
เปนทีม การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจรงิอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ การพัฒนาตนเองเปนการจัดกิจกรรม
โดยการฝกใหนักเรียนรูจักประเมินตนเอง และมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรม
การเผากิเลส ใหนักเรียนเขียนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทีตนเองไดปฏิบัติบนกระดาษมาตรการที่ 7 
การคิดคนนวัตกรรม เปนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู และกระบวนการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณ การวิจัยนํารองเพื่อพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม 
หลอหลอมใหเกิดคุณลักษณที่ดี การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองคประกอบคุณลักษณ
ผานสถาบันทางสังคม มีการสนับสนุนเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่ดีแกผูสอน (helpful 
tools and materials) โดยการจัดทําเครื่องมือและสื่อตางๆ ที่เปนขอมูลสําคัญชวยตั้งคําถามเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติและวิธีการสอนของครู ส่ือเหลานี้ตองเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ครูไดรับคําแนะนําในการใชสื่อ/เครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว และควรนําสื่อที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทางโทรทัศนมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
และการมีตัวอยางการสอนที่ดี (models of good practice) โดยการชวยเหลือใหครูสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน จําเปนตองมีแหลงขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ดีและเปนตัวอยางได 
ตวัอยางการสอนที่ดีนั้นตองมีงานวิจัยรองรับวาเปนการสอนที่ดีมีคุณภาพ โดยมีการนําเสนอในรูปแบบ
ที่นาสนใจ ครูนําไปใชไดงาย และจากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวากลยุทธ
การขับเคลื่อนจุดเนนคุณภาพของผูเรียนสูหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญ
เห็นวาวัตถุประสงคของกลยุทธกลาวถึงลักษณะของผลผลิตที่มุงหวังอยางชัดเจน นิยามศัพท ความหมาย 
และตัวช้ีวัดพฤติกรรมการแสดงออกจุดเนนคุณภาพของผูเรียนมีความชัดเจน สามารถนําไปใชจริง 
กลยุทธและมาตรการในการขับเคลื่อนจุดเนนสอดคลองตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางนําไปสูการปฏิบัติได 

 สุจินดา โชคสถาพร (2552, บทคัดยอ) ไดทําการประเมินคุณภาพของผูเรียนโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของโรงเรียนเกาะสมุยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของผูเรียน 
3 ดานคือ ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห ดานการเปนบุคคลที่มีทักษะในการดํารงชีวิต 
มั่นใจในตนเอง และดานการเปนบุคคลที่มีความเปนไทย ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดานผูเรียน
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 
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การดําเนินงานโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของโรงเรียนเกาะสมุย ผลการประเมิน สรุป
ไดดังนี้ 

 1) ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของ
โรงเรียนเกาะสมุย ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห พบวา คุณภาพของผูเรียนผานเกณฑ
การประเมินมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสืบคนขอมูลความรูผานระบบ 
Internet และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การสนทนาโตตอบเปนภาษาอังกฤษไดคลองแคลว 

 2) ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของ
โรงเรียนเกาะสมุย ดานการเปนบุคคลที่มีทักษะในการดํารงชีวิต มั่นใจในตนเอง พบวา คุณภาพของ
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รูวิธีการ
ดูแลและพึ่งตนเองในการดํารงชีวิตและสามารถแนะนําผูอื่นได และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
การเปนคณะกรรมการบริษัทจําลองในโรงเรียน 

 3) ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของ
โรงเรียนเกาะสมุย ดานการเปนบุคคลมคีวามเปนไทย พบวา คุณภาพของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
อยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การเขารวมแขงขันกิจกรรม
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน
ของโรงเรียนเกาะสมุย ทั้ง 3 ดาน พบวา ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมาก 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการเปนบุคคลมีความเปนไทย มีคาเฉลี่ยในระดับสูงสุด (คาเฉลี่ย 
= 2.26) รองลงมาคือ ดานการมีทักษะในการดํารงชีวิต มั่นใจในตนเอง (คาเฉลี่ย = 2.13) และดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดวิเคราะห (คาเฉลี่ย = 1.96) ตามลําดับ 

 สวนปญหาและอุปสรรคที่พบ ไดแก โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและแหลงคนควาโดยเฉพาะ
อุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรมีจํากัด ไมทันสมัยและไมเพียงพอ นักเรียนใชแหลงเรียนรูไมเหมาะสม
และผิดวัตถุประสงค นักเรียนขาดการฝกการแสดงออกที่สรางสรรค สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ทําใหนักเรียนมีตัวอยางที่ไมดีในการดํารงชีวิต ชอบเลียนแบบและฟุมเฟอย และเกาะสมุยเปนเมือง
ทองเที่ยว มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกเปนแบบอยางที่ไมเหมาะสมกับ
สังคมไทย 

 อรพร อุนากรสวัสดิ์ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวามีเฉพาะองคประกอบดานการจัดใหมีส่ิงที่ สงเสริมสภาพ
การเรียนรูเพียงองคประกอบเดียวที่อยูในระดับมาก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ประเมินโดยใชคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของคะแนนเต็มจากแบบสอบและแบบวัด 10 ฉบับ พบวา
คุณลักษณะเพ่ือพัฒนาสังคม ตอนที่ 2 ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครูสายปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาในองคประกอบแตละดาน โดยความคิดเห็นของ ผูบริหารโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาของครูทุกองคประกอบ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพียงองคประกอบเดียว คือ 
ดานการจัดใหมีส่ิงท่ีสงเสริมสภาพการเรียนรู เฉพาะวิชาภาษาไทย และคุณลักษณะเพื่อพัฒนาอาชีพ 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยภาพรวม คือ ดานการจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพการเรียนรู และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายฉบับ ยังพบวาองคประกอบดานการจัดใหมีสิ่งที่สงเสริมสภาพ
การเรียนรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คุณลักษณะทั่วไป 
และคุณลักษณะเพื่อพัฒนาอาชีพ  

 กาญจนา ตระกูลบางคลา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนา
บุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา  ระดับภาวะผูนํา
ดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบคุลากรทางดานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนทุกดาน อยูในระดับมาก เชนกัน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากแบบสอบถามและแบบวัด 10 ฉบับที่ประเมินโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละของคะแนนเต็ม พบวา 
ดานคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และดานวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสดุ  
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครู-อาจารยผูปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน ความคิดเห็น
ของผูบริหารโรงเรียนและของครูในทุกดานมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ดานภาวะผูนําดานวิชาการทุกองคประกอบสูงกวาคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นของครู ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนในดานการคิดและแกปญหา และเมื่อแยกพิจารณาในแตละดานพบวา การยึดถือหนาที่
ในการปรับปรุงงานวิชาการเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น การติดตามผล
การปฏิบัติการสอนของครู ความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงานวิชาการ 
การสรางสรรคแรงจูงใจแกครู และนักเรียนที่ทํางานดานวิชาการ การติดตามผลความกาวหนา
ดานวิชาการของครูและนักเรียนและการจัดสภาพภายในหองเรียนใหมีบรรยากาศทางวิชาการ 
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในดานการคิด และ
แกปญหา เชนเดียวกัน ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบคุลากรทางดานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมคือ การสรรหาทรัพยากรบุคคล
และวัสดุที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการนิเทศและสอนงานวิชาการ 
เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา การยึดถือหนาที่ในการปรับปรุงงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงขึ้น การสรรหาทรัพยากรบุคคลและวัสดุที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามผลการปฏิบัติงานของครู สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดานคิดและแกปญหา และพบวา การสรางสรรคแรงจูงใจแกครูและนักเรียนที่ทํางาน
ดานวิชาการ ความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงงานวิชาการ การจัดสภาพภายในหองเรียน
ใหมีบรรยากาศทางวิชาการ และการนิเทศและสอนงานวิชาการ สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนวิชาเดียว คือ ดานการพัฒนาสังคม 

 มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูที่มี
ผลตอคุณลักษณะดานการเรียนรูของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
และอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรยีน วฒันธรรม
โรงเรียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูที่มีตอคุณลักษณะดานการเรียนรูของนักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณเปนครูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 
2551 จํานวน 630 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเจาะลึก เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 9 คน และ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 9 คน และกลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนา
กลุมเปนครผููสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 9 คน โดยใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัย
เชิงประมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคาสถิติพื้นฐาน และ
ใชโปรแกรม LISRELในการสรางและตรวจสอบแบบจําลองปจจัยที่สัมพันธเชิงสาเหตุกับคุณลักษณะ
ดานการเรียนรูของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
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และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
ของครู อยูในระดับมาก สวนคุณลักษณะดานการเรียนรูของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง สําหรับ
แบบจําลองปจจัยที่สัมพันธเชิงสาเหตุกับคุณลักษณะดานการเรียนรูของนักเรียนมีคาดัชนี
ความกลมกลืนอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจาก
คา Chi-Square = 252.52  df = 130  GFI= 0.95  AGFI= 0.93  RMR= 0.028  RMSEA = 0.039
และ CFI = 1.00 โดยปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทางตรงตอคุณลักษณะดานการเรียนรูของนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู และวัฒนธรรมโรงเรียน 
ในขณะท่ีปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลทางออมและสงผลโดยรวมตอคุณลักษณะดานการเรียนรูของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน นอกจากนี้
สภาพตัวแปรทุกตัวมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ ทําใหงานวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ฐิติพงศ คลายใยทอง (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร สถานศึกษา
มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยผูบริหารมีระดับภาวะผูนํา
ในดานการจูงใจเชิงดลใจสูงสุด รองลงมาไดแกการเปนแบบอยางและการ กระตุนการใชปญญา 
สวนพภาวะผูนําของผูบริหารที่มีต่ําสุดคือการมุงความสําคัญเปนรายคน 2. ครู อาจารยและผูบริหาร
สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อจําแนกตามสถานภาพ 
ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ประเภทของสถานศึกษา ทําเลที่ตั้งของ
สถานศึกษา ครู อาจารย และผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 

 ธวัช บุณยมณี และฉันทนา จันทรบรรจง (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําในอุดมคติ 
ภาวะผูนําที่รับรู และภาวะผูนําที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา 
ภาวะผูนําในอุดมคติ ดานการบริหารวิชาการ ประกอบดวย 9 ขอ ดานการบริหารงบประมาณ
ประกอบดวย 5 ขอ ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 9 ขอ ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย 
5 ขอ 2) ภาวะผูนําที่รับรูโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ภาวะผูนําที่เปนจริงโดยภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารวิชาการและดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง 
สวนดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก ภาวะผูนําที่รับรูกับ
ภาวะผูนําที่เปนจริงทั้งในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําในอุดมคติของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 28 ขอ 
และภาวะผูนําที่รับรูกับภาวะผูนําที่เปนจริงแตกตางกัน ดังนั้น ควรพัฒนาภาวะผูนําที่เปนจริง
ใหสอดคลองกับภาวะผูนําที่รับรู 
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 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 คีไจ (Kijai, 1987, p. 329 - A) ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ พบวา
ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จของสถานศึกษาสูง ไดแก ปจจัยดานบรรยากาศโรงเรียน ปจจัย
ดานภาพพจนของโรงเรียนโดยเฉพาะปจจัยดานความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
จะมีความสัมพันธสูงกวาปจจัยอ่ืน 
 ปเตอร (Peter, 1993, pp. 76 -81) ไดนําเสนอแนวคิดและกระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลียโดยในขั้นแรกกลาวถึงความจําเปนของการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ชี้ใหเห็นวาคุณภาพมีความสําคัญตอการศึกษา
อยางยิ่ง จากนั้นไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยตองยึดการเรียนรู
ของผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน 
ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวม มีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลที่มีคุณภาพ กําหนดระบบและวิธีการ
ควบคุมคุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการและผลลัพธและมุงมั่นใหสถานศึกษาเปนเสมือนองคกร
แหงการเรียนรูที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการดําเนินงาน
คุณภาพเชิงรุก และไดมีการสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาวาไมสามารถรับประกันคุณภาพของ
ตัวผูเรียนได แตกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถใชเปนวิธีการที่จะนําไปสูองคกร
แหงการเรียนรูที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องได 

 ครัก (Krug, 1990, pp. 426-428) ไดวิจัยเร่ือง การเรียนการสอนและความเปนผูนํา ศึกษา
เพื่อตองการทราบวา ความเปนผูนําของผูบริหารมีผลตอการเรียนของนักเรียนอยางไร และผูบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพทําอยางไรบาง โดยใชการวัดการมีประสิทธิภาพและพัฒนาการของความเปนผูนํา
ของโรงเรียนและผูบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความหมายของครูใหญในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
การจัดการดานหลักสูตร การนิเทศการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน 
มีผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังพบวา บทบาทของผูบริหารจะมีผลตอ
บุคลิกลักษณะของครูในโรงเรียนและชุมชน 

  แมคเกอรเรย (McGorray, 1995, p. 2006-A) ไดศึกษาผูนําในบทบาทผูบริหารการเรียน
การสอน การทดสอบประสิทธิผลการใชโปรแกรมทางภาษาเปนการศึกษาการปฏิบัติในโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรเขาไปมีสวนรวมในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งถือวา
เปนการนิเทศอยางหนึ่ง ดังนั้นหากผูบริหารเขาไปรวมการวิจัยปฏิบัติการจะทําใหตัวผูบริหารเองได
ความรูและยังเปนการนิเทศไปดวย และจะสงผลตอการควบคุมคุณภาพของนักเรียนและการปฏิบัติงาน
ของผูสอน 
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 มินูดิน (Minudin, 1987, p. 2403-A) ไดศึกษาเรื่องบทบาททางวิชาการของผูบริหารในรัฐ
ซาบาร มาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเห็นวาผูบริหารมีหนาที่หลักคือ การประเมินผลโครงการ
ของโรงเรียน สนับสนุนใหผูรวมงานมีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ กําหนดเปาหมายของโรงเรียน
อยางชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของโรงเรียนและการสอนในระดับชั้น 
มีความรูความเขาใจกฎขอบังคับในการเรียนวิชาตางๆ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนเปนอยางมาก 

 สรุปแนวคดิและหลักการที่นําไปสูกรอบความคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของผูเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 

 1) ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของไลดวูด และดุก 
(Leithwood & Duke, 2006, p. 148) คือ 1) ภาวะผูนําทางการสอน 2) ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
3) ภาวะผูนําทางจริยธรรม 4) ภาวะผูนําการมีสวนรวม 5) ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา และ 6) ภาวะผูนํา
ทางดานการจัดการ 

 2) ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานคุณภาพของผูเรียน 
ประกอบดวย 8 ดาน คือ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, หนา 2-3)  

  (1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงค 
 (2) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 (3) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
 (4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสัิยทัศน 
 (5) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 (6) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 
 (7) ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

  (8) ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รวมทั้งสิ้น 

50 แหง จํานวนครู 4,550 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน 
และทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสัดสวน (quota sampling)
เลือกจากครูในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน 3 อําเภอไดแก อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรีราชา และอําเภอ
เมืองระยอง ซ่ึงมีโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูจํานวนมาก และสะดวกในการเก็บขอมูล ซ่ึงเปนการเลือก
กลุมตัวอยางโดยคํานึงถึงสัดสวนของประชากร โดยในที่นี้เลือกจากครูในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 
ตาราง 1 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 

โรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ครู ครู 
อําเภอเมืองชลบุรี 1,736 135 
อําเภอศรีราชา 1,057 83 

อําเภอเมืองระยอง 1,757 136 
รวม 4,550 354 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งสรางขึ ้นเพื ่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผู นําของผู บริหารกับคุณภาพผู เรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สรางเปนแบบสอบถาม 
(questionnaire) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบ rating scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s scale) ในการวัดระดับภาวะผูนํา 
ซ่ึงมีเกณฑใหคะแนน ดังนี้ (Best & Kahn, 1993, p. 247) 
 คะแนน 5  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับนอย 
 คะแนน 1  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับนอยที่สุด 
  เกณฑการประเมินคาวัดระดบัภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มกีารแบงเปน 5 ระดับ 
การแปลความหมายคาเฉลี่ย โดยผูวิจยัเลือกใชวิธีการของเบส (Best, 1993, p. 246) ดงันี้ 
  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับมาก 
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับนอย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน แบบสอบถามเปนแบบ rating 
scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s scale) ในการวัดระดับความคิดเห็น  
  ผูวิจัยไดใชมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ (5 point rating scale) ตามมาตรวัดแบบ rating 
scale ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’s scale) ในการวัดระดับคุณภาพผูเรียน เพื่อวัดประเด็นตางๆ 
โดยสรางแบบสอบถามใหผูเลือกตอบ ซ่ึงมีเกณฑใหคะแนน ดังนี้ (Best & Kahn, 1993, p. 247) 
 คะแนน 5  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพระดับมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพระดับปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพระดับนอย 
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 คะแนน 1  หมายถึง ผูเรียนมีคุณภาพระดับนอยทีสุ่ด 
  เกณฑการประเมินคาวัดคณุภาพของผูเรียน มีการแบงเปน 5 ระดับ การแปลความหมาย
คาเฉลี่ย โดยผูวิจัยเลือกใชวธีิการของเบส (Best, 1993, p. 246) ดังนี ้
  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับมาก 
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับนอย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับนอยที่สุด 
 3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีตอคุณภาพของผูเรียน โดยครอบคลุมกรอบลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ทั้ง 6 ดานคือ ภาวะผูนําทางการสอน ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําทางจริยธรรม ภาวะผูนํา
การมีสวนรวม ภาวะผูนําที่ตองการแกปญหา และภาวะผูนําทางดานการจัดการ  
   ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามฉบับราง 
    ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบเครื่องมือและปรับปรุงแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
    1) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ความถูกตองของเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานดังตอไปนี้ 
    (1) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาจํานวน 2 คน มีคุณสมบัติดงันี้ 
    ก. มีคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ 
    ข. มีประสบการณดานบริหารการศึกษาโดยดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
สถานศึกษา/ บริหารการศึกษาไมนอยกวาระดับ 8 และดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
    ค. มีความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษา/ เคยทําการวิจัยในเรื่องที่
ทําวิจัยคร้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้ มีรายช่ือ ดังนี้ 
    ก) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกื้อกูล สถาพรวจนา อาจารยประจาํคณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
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    ข) ผูชวยศาสตราจารยประทปี  อนุเมธางกรู อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร  
    (2) ผูเชีย่วชาญดานวดัผลประเมินผลการศึกษาและวจิยั จาํนวน 1 คน มีคุณสมบัติ
ดังนี ้
    ก. ศึกษาวิชาเอกวัดผล ประเมินผล/ วิจัยการศึกษา ไมนอยกวาระดับปริญญาโท 
หรือ 
    ข. มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท (หรือไดรับการศึกษา/อบรม
ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา วิจัยมาอยางนอย 2 คร้ัง) หรือ 
    ค. เคยทํา/ มีผลงานการวิจัยการศึกษาหรือสอนวิชาวัดผลประเมินผล วิจัย
ติดตอกันไมนอยกวา 5 ป ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้ มีรายช่ือ ดังนี้ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จนัทรสถิตพร อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร   
    (3) กลุมผูเชี่ยวชาญดานภาษาและโครงสรางทางคําถามจํานวน 2 คน มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
    ก. มีคุณวุฒิการศึกษาดานภาษาไทย ไมต่ํากวาระดับปรญิญาตรีหรือ 
    ข. มีประสบการณสอน/ นิเทศ หรือเคยตรวจเครื่องมือวิจัยและรับผิดชอบ
ดานภาษาไทยในสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
    ค. มีผลงานดานการสอนภาษาไทย/ การวิจัยดานภาษาไทยมาแลว จนเปน
ที่ประจักษกลุมนี้ มีรายช่ือ ดังนี้ 
    ก) นายไพรพัฒน  รุงวิมลรัตน ผูอํานวยการสถานศกึษาเชีย่วชาญ คศ. 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง (อุดมพิทยากร) ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
    ข) นายสรรชัย ศรีสุข ครูชํานาญการพิเศษ คศ. 3 โรงเรียนเทศบาล
วัดโพธ์ิ ตําบลบานโขด อําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี   
   2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยทดลองใชกับกลุมครู ดังนี้ 
   (1) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (2) โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”  อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (3) โรงเรียนวัดลาง บวรวิทยายน 3 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   3) นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ Cronbach 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ที่เรียกวา สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับที่ระดับ .7438 เปนความเชื่อมั่นที่มีระดับสูง สามารถเปนแบบสอบถามที่ดีได 
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   4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทาํเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยดําเนินการ
เปนขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปตามสถานศึกษา
กลุมตัวอยางที่กําหนดไวขางตน  
 3.3.2  การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง
และทีมงาน จากครูในสถานศึกษาที่กําหนดไวจนครบ 354 ฉบับ 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ทําการตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ 
  3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
  3.4.3  แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในความคิดเห็นของครู วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอ
ในรูปตาราง พรอมคําบรรยายประกอบ 
  3.4.4  แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับคุณภาพของผูเรียนในความคิดเห็น
ของครู วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตาราง 
พรอมคําบรรยายประกอบ 
  3.4.5  เกณฑการวิเคราะหขอมูล (Best, 1993, p. 246) 
     1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน  ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําระดับ 
        มากที่สุด 

  ระดับคะแนน 3.50–4.49 คะแนน   ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําระดับมาก 
  ระดับคะแนน 2.50–3.49 คะแนน   ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําระดับ 

       ปานกลาง 
  ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําระดับนอย 
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  ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําระดับ 
       นอยที่สุด 

   2) คุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษา (Best, 1993, p. 246) 
  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับมาก 
  ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพระดับนอย 
  ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน  ผูเรียนมีคุณภาพในระดับนอยที่สุด 

   3.4.6  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรียน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จากการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545, หนา 107) โดยใชเกณฑดังนี ้

  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธกันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธที่คํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางเดียวกัน 
ถาเปนไปในทางลบแสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทางตรงขามหรือผกผันกัน สําหรับ
การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 107) 

   -.29 ถึง -.10 หรือ .10 ถึง .29 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับนอย 
   -.49 ถึง -.30 หรือ .30 ถึง .49 หมายถึง มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
   -1.09 ถึง -.50 หรือ .50 ถึง 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก   
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี ้

  3.5.1  คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3.5.2  สถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation 
Coefficient) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทําการวิจัยไดนําขอมูล

ตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาไดจํานวน 354 ชุด ที่ผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือแลวมาทําการวิเคราะห 

ผูวิจัยไดดําเนินการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผู นําของผู บริหารกับคุณภาพผู เร ียนใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เสนอผลการวิเคราะหโดยหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสญัลักษณที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

X  แทน  คาเฉลี่ย 

S.D.  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n   แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 r   แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

X   แทน  ภาวะผูนําของผูบริหาร 

X1   แทน  ภาวะผูนําดานผูนําทางการสอน 

X2  แทน  ภาวะผูนําดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 

X3   แทน  ภาวะผูนําดานผูนําทางจริยธรรม 

X4   แทน  ภาวะผูนําดานผูนําการมีสวนรวม 

X5   แทน  ภาวะผูนําดานผูนําที่ตองการแกปญหา 

X6  แทน  ภาวะผูนําดานผูนําทางดานการจัดการ 
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Y  แทน  คุณภาพผูเรียน 

Y1  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม         ที่พึง

ประสงค 

Y2  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 

Y3  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

Y4  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี

วิสัยทัศน 

Y5  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

Y6  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

Y7  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

Y8  แทน  คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 

 *  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
 

ตาราง 2  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

                สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ดานผูนําทางการสอน 3.81 .47 มาก 2 

2. ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 3.75 .47 มาก 3 

3. ดานผูนําทางจริยธรรม 3.90 .53 มาก 1 

4. ดานผูนําการมีสวนรวม 3.24 .63 ปานกลาง 6 

5. ดานผูนําที่ตองการแกปญหา 3.30 .70 ปานกลาง 5 

6. ดานผูนําทางดานการจัดการ 3.45 .66 ปานกลาง 4 

เฉล่ียรวม 3.63 .40 มาก  

 

 จากตาราง 2  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.63) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

คือ ดานผูนําทางจริยธรรม ( X = 3.90) รองลงมาคือ ดานผูนําทางการสอน ( X = 3.81) และดานผูนําแหงการ

เปล่ียนแปลง ( X = 3.75) คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผูนําการมีสวนรวม ( X = 3.24)  อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 3  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางการสอน 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D.  ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูไปสูทิศทางที่ชวยปรับปรุงระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น 

3.82 .62 มาก 2 

2.  ผูบริหารเนนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรม 

ที่เปนผลโดยตรงตอความเจริญกาวหนาของผูเรียน 

3.41 .81 ปานกลาง 5 

3.  ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการสอน 3.30 .86 ปานกลาง 6 

4.  ผูบริหารมีอํานาจหนาที่ตามบทบาทการบริหาร 

ที่เปนทางการ 

3.62 .74 มาก 4 

5.  ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการเรียนการสอน 

ที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

3.84 .68 มาก 1 

6.  ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการสอนที่จะทําใหสถานศึกษา

ประสบผลสําเร็จ 

3.79 .62 มาก 3 

เฉล่ียรวม 3.81 .47 มาก  

 

 จากตาราง 3  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางการสอน ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมาก คือ ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์

ในการเรียน ( X =3.84) รองลงมาคือ ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูไปสูทิศทางที่ชวยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนใหสูงขึ้น ( X =3.82) ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการสอนที่จะทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

( X =3.79) และผูบริหารมีอํานาจหนาที่ตามบทบาทการบริหารที่เปนทางการ ( X =3.62)  และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการสอน ( X =3.30) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีการเพิ่มขีดความสามารถแกคณะครู 

ในโรงเรียนใหสูงขึ้น 

3.88 .59 มาก 1 

2.  ผูบริหารเอาใจใสตอผลงานของคณะครู 

ในโรงเรียน 

3.62 .73 มาก 7 

3.  ผูบริหารเปนผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 3.68 .88 มาก 4 

4.  ผูบริหารเปนผูนําที่เนนวัฒนธรรม 3.85 .76 มาก 2 

5.  ผูบริหารเปนผูนําที่มีการมอบอํานาจ  

ตามความสามารถของสมาชิกในองคกร 

3.67 .67 มาก 5 

6.  ผูบริหารมีการยกระดับการมอบหมายหนาที่ 

ของสมาชิกในองคกรใหสามารถปฏิบัติการ 

ใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ 

3.73 .66 มาก 3 

7.  ผูบริหารที่เนนที่คุณธรรม จริยธรรมที่จะนําไปสูการ

พัฒนาขององคกร 

3.62 .68 มาก 6 

เฉล่ียรวม 3.75 .47 มาก  

 

 จากตาราง 4  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ ผูบริหารมีการเพิ่มขีดความสามารถแกคณะครูในโรงเรียนใหสูงขึ้น 

( X =3.88) รองลงมาคือ ผูบริหารเปนผูนําที่ เนนวัฒนธรรม ( X =3.85) และผูบริหารมีการยกระดับการ

มอบหมายหนาที่ของสมาชิกในองคกรใหสามารถปฏิบัติการใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ 

( X =3.73) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในโรงเรียน ( X =3.62) อยูในระดับ

มาก 
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ตาราง 5  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางจริยธรรม 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูในประเด็นการประพฤติปฏิบัติที่มี

คุณธรรมจริยธรรม 

3.81 .68 มาก 2 

2. ผูบริหารทําใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิด 

ควรปฏิบัติหรือควรละเวน 

3.77 .73 มาก 3 

3. ผูบริหารเปนผูนําแหงคุณธรรม 3.60 .67 มาก 7 

4. ผูบริหารเปนผูนําแหงคานิยมในสังคมประชาธิปไตย 3.69 .73 มาก 5 

5. ผูบริหารสงเสริมความเสมอภาค ในชุมชน 3.69 .58 มาก 4 

6. ผูบริหารสงเสริมความยุติธรรมในชุมชน 3.60 .59 มาก 6 

7. ผูบริหารมีความเชื่อในคานิยมประชาธิปไตย 3.99 .64 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.90 .53 มาก  

  

 จากตาราง 5  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางจริยธรรม ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารมีความเชื่อในคานิยมประชาธิปไตย ( X =3.99) รองลงมาคือ 

ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูในประเด็นการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม ( X =3.81)  และผูบริหารทํา

ใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือผิด ควรปฏิบัติหรือควรละเวน ( X =3.77) และคาเฉล่ียต่ําสุดคือ 

ผูบริหารเปนผูนําแหงคุณธรรม ( X =3.60) อยูในระดับมาก 
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ตาราง 6  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําการมีสวนรวม 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารสงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียนจากสมาชิกในชุมชน 

2.88 1.00 ปานกลาง 8 

2.  ผูบริหารเนนกระบวนการตัดสินใจของกลุม 

อันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและ 

การบริหารโรงเรียนเปนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จของ

เปาหมาย 

3.84 .85 มาก 1 

3.  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระ 

ในการปฏิบัติงาน 

3.32 .79 ปานกลาง 7 

4.  ผูบริหารรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน 3.42 .69 ปานกลาง 6 

5.  ผูบริหารสงเสริมการทํางานเปนทีม 3.50 .73 มาก 5 

6.  ผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3.71 .81 มาก 3 

7.  ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3.76 .82 มาก 2 

8.  ผูบริหารทําหนาที่ไดอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ 3.61 .83 มาก 4 

เฉล่ียรวม 3.24 .63 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 6  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําการมีสวนรวม ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  อยู ในระดับมาก  3 อันดับแรก  คือ ผู บริหารเนนกระบวนการตัดสินใจของกลุ มอันจะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพขององคกรและการบริหารโรงเรียนเปนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย ( X =3.84) 

รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ ( X =3.76)  และผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิด

ความรวมมือ รวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ( X =3.71)  และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริมการได

เขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกในชุมชน ( X =2.88) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําที่ตองการแกปญหา 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีวิธีการแกปญหาขององคกร 

ที่มีลักษณะเฉพาะ 

3.45 .82 ปานกลาง 1 

2.  ผูบริหารมีวิธีการในการแกปญหาเฉพาะหนา 3.32 .87 ปานกลาง 4 

3.  ผูบริหารมีความตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากผูรวมงาน

สภาพการทํางานและภาระงานที่สมบูรณ 

3.42 .92 ปานกลาง 2 

4.  ผูบริหารมีการแกปญหาโดยพิจารณาบริบท 

ที่หลากหลาย 

3.39 .89 ปานกลาง 3 

5.  ผูบริหารสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจนเกิดผลดี 

เปนที่นาพอใจของผูรวมงาน 

3.19 .89 ปานกลาง 5 

6.  ผูบริหารใชเงื่อนไขและเหตุผลของผูรวมงาน 

เปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน 

3.00 .96 ปานกลาง 7 

7.  ผูบริหารมีความเปนผูนําที่เนนการบริหารสถานศึกษาให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.14 1.04 ปานกลาง 6 

เฉล่ียรวม 3.30 .70 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 7  พบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําที ่ตองการแกปญหาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารมีวิธีการแกปญหาขององคกรที่มีลักษณะเฉพาะ ( X =3.45) 

รองลงมาคือ ผูบริหารมีความตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากผูรวมงานสภาพการทํางานและภาระงานที่สมบูรณ 

( X =3.42) และผูบริหารมีการแกปญหาโดยพิจารณาบริบทที่หลากหลาย ( X =3.39) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูบริหารใชเงื่อนไขและเหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน ( X =3.00) อยูในระดับ

ปานกลาง 
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ตาราง 8  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางดานการจัดการ 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  
 

ระดับภาวะผูนํา (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีการเนนหนาที่ ภารกิจหรือพฤติกรรมผูนํา  

ที่จะนําไปสูความสามารถการทํางานกับผูอื่นในองคกร 

3.51 .89 มาก 2 

2.  ผูบริหารเนนความรับผิดชอบที่จะนํานโยบายสู 

การปฏิบัติ 

3.39 .82 ปานกลาง 7 

3.  ผูบริหารมีการการรักษาเสถียรภาพขององคกรและ 

การปฏิบัติงานในแตละวัน เชน การจัดการเกี่ยวกับการเงิน

และพัสดุ การอํานวยความสะดวก 

ในสถานศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน 

3.41 .90 ปานกลาง 6 

4.  ผูบริหารจัดวางระบบการติดตอส่ือสารในองคกร 

เปนอยางดี 

3.41 .87 ปานกลาง 5 

5.  ผูบริหารมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูมีสวนรวมเกี่ยวของ

ทางการศึกษา 

3.49 .93 ปานกลาง 4 

6.  ผูบริหารมีการแกปญหาความขัดแยง 3.53 .99 มาก 1 

7.  ผูบริหารมีการการนํานโยบายของสถานศึกษาและนโยบาย

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาสู 

การปฏิบัติ 

3.49 .88 ปานกลาง 3 

8.  ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน 

3.39 .93 ปานกลาง 8 

เฉล่ียรวม 3.45 .66 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 8  พบวา  ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําทางดานการจัดการในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารมีการแกปญหาความขัดแยง ( X =3.53) รองลงมาคือ 

ผูบริหารมีการเนนหนาที่ ภารกิจหรือพฤติกรรมผูนํา ที่จะนําไปสูความสามารถการทํางานกับผูอื่นในองคกร 

( X =3.51) และผูบริหารมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูมีสวนรวมเกี่ยวของทางการศึกษา ( X =3.49) และ

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน 

( X =3.39) อยูในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 2 การวเิคราะหระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 
 

ตาราง 9  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

               มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม 

 

 
คุณภาพผูเรียน 

ระดับคุณภาพผูเรียน 
 (n = 354) 

ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

ที่พึงประสงค 

3.43 .82 ปานกลาง 6 

2. ดานผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 3.42 .86 ปานกลาง 7 

3. ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.46 .91 ปานกลาง 5 

4. ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.59 .82 มาก 3 

5. ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 3.48 .61 ปานกลาง 4 

6. ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

3.68 .67 มาก 1 

7. ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3.40 .73 ปานกลาง 8 

8. ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย 

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.60 .56 มาก 2 

เฉล่ียรวม 3.52 .52 มาก  

  

 จากตาราง 9  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 3 อันดับแรก คือ ดานผูเรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X =3.68) รองลงมาคือ ดาน

ผู เรียนมี สุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  ( X =3.60)  และด านผู เ ร ีย นมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี

วิสัยทัศน ( X =3.59) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ( X =3.40) 

อยูในระดับปานกลาง 

 

ตาราง 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ผูเรียนมีวินัย ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 3.43 1.02 ปานกลาง 4 

2. ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 3.48 .98 ปานกลาง 2 

3. ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที 3.39 1.17 ปานกลาง 5 

4. ผูเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ 3.49 1.05 ปานกลาง 1 

5. ผูเรียนประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน  

    สวนรวมอยางคุมคา 

3.43 1.01 ปานกลาง 3 

เฉล่ียรวม 3.43 .82 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 10  ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดาน

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ( X =3.49) รองลงมาคือ ผูเรียนมี

ความซื่อสัตยสุจริต ( X =3.48) และผูเรียนประหยัด รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน สวนรวมอยางคุมคา ( X =3.43) 

และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที ( X =3.39) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอม 3.44 1.05 ปานกลาง 4 

2.  ผูเรียนใสใจตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน 3.47 1.08 ปานกลาง 3 

3.  ผูเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ส่ิงแวดลอม 

3.60 1.15 มาก 2 

4.  ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมโครงการอนุรักษ

และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

3.62 1.03 มาก 1 

5.  ผูเรียนนําความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

3.40 1.04 ปานกลาง 5 

เฉล่ียรวม 3.42 .86 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 11  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมโครงการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม ( X =3.62) รองลงมาคือ ผูเรียนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

( X =3.60) และผูเรียนใสใจตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน ( X =3.47) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูเรียนนําความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ( X =3.40) อยูในระดับปาน

กลาง 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน 

                 รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 3.45 1.15 ปานกลาง 4 

2.  ผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด

รอบคอบในการเรียน 

3.73 1.02 มาก 2 

3.  ผูเรียนสามารถทํางานอยางมีความสุข ภูมิใจ 

ในผลงานของตนเอง 

3.77 .95 มาก 1 

4.  ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 3.71 .93 มาก 3 

5.  ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 3.48 1.11 ปานกลาง 5 

เฉล่ียรวม 3.46 .91 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 12  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสามารถ

ทํางานอยางมีความสุข ภูมิใจในผลงานของตนเอง ( X =3.77) รองลงมาคือ ผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน 

อดทน ละเอียดรอบคอบในการเรียน ( X =3.73) และผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื ่นได ( X =3.71) 

และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ ( X =3.45) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  

                 มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบ

ยอด คิดอยางเปนระบบและ 

มีการคิดแบบองครวม 

3.61 1.12 มาก 3 

2.  ผูเรียนมีการมองโลกในแงดีอยูเสมอ 3.61 1.04 มาก 2 

3.  ผูเรียนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย  

แนวทางการตัดสินใจได 

3.60 .98 มาก 4 

4.  ผูเรียนสามารถประเมิน เลือกแนวทาง 

การตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีสติ 

3.72 .93 มาก 1 

5.  ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ 3.56 .97 มาก 5 

เฉล่ียรวม 3.59 .82 มาก  

 

 จากตาราง 13  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมี

วิสัยทัศน ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.59) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียน

สามารถประเมิน เลือกแนวทางการตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีสติ ( X =3.72) รองลงมาคือ ผูเรียนมีการมองโลก

ในแงดีอยูเสมอ ( X =3.61) และผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ

และมีการคิดแบบองครวม ( X =3.61) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ 

( X =3.56) อยูในระดับมาก 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

80 
 

ตาราง 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เฉล่ียตามเกณฑ 

3.56 .87 มาก 1 

2.  ผูเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ 

เฉล่ียตามเกณฑ 

3.11 .85 ปานกลาง 4 

3.  ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน นําเสนอ

ดวยวิธีตาง ๆ ได 

3.06 .90 ปานกลาง 5 

4.  ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได 

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

3.37 .66 ปานกลาง 3 

5.  ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู 

3.40 .79 ปานกลาง 2 

เฉล่ียรวม 3.48 .61 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 14  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.48) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ ( X =3.56) รองลงมาคือ 

ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ( X =3.40)  และผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการ

ส่ือสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ( X =3.37) และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผาน

การพูด เขียน นําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ได ( X =3.06) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 

                 และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การฟง รูจัก 

ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 

3.64 .81 มาก 3 

2.  ผูเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 3.65 .76 มาก 2 

3.  ผูเรียนสนใจใชหองสมุด แหลงความรูและส่ือได 3.45 .80 ปานกลาง 4 

4.  ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สนุกกับ 

     การเรียนรู 

3.34 .87 ปานกลาง 5 

5.  ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได 3.71 .87 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.68 .67 มาก  

  

 จากตาราง 15  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได 

( X =3.71) รองลงมาคือ ผูเรียนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ( X =3.65)  และผูเรียนมีนิสัยรัก

การอาน การเขียน การฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ( X =3.64)  และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีวิธีการเรียนรู

ของตนเอง สนุกกับการเรียนรู ( X =3.34) อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกาย.     

    สมํ่าเสมอ 

3.36 .83 ปานกลาง 3 

2. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถภาพทางกาย 

    ตามเกณฑ 

3.27 .80 ปานกลาง 4 

3. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 3.22 .84 ปานกลาง 5 

4. ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 3.40 .88 ปานกลาง 2 

5. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น 3.44 .83 ปานกลาง 1 

เฉล่ียรวม 3.40 .73 ปานกลาง  

  

 จากตาราง 16  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื ่น( X =3.44) รองลงมาคือ 

ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ( X =3.40) และผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออก

กําลังกายสม่ําเสมอ ( X =3.36) และคาเฉล่ียต่ําสุดคือ ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

( X =3.22) อยูในระดับปานกลาง 

 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

83 
 

ตาราง 17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                 มัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 

คุณภาพผูเรียน  
 

ระดับคุณภาพผูเรียน (n = 354) ลําดับที่ 

X  S.D. ความคิดเห็น 

1.  ผูเรียนสนใจ เขารวมกิจกรรม มีผลงานดานศิลปะ 3.53 .71 มาก 3 

2.  ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดานดนตรี 3.47 .74 ปานกลาง 4 

3.  ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดาน นาฎศิลป 3.66 .63 มาก 2 

4.  ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดานกีฬา 3.36 .73 ปานกลาง 5 

5.  ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ 

ที่ทางโรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ 

3.67 .72 มาก 1 

เฉล่ียรวม 3.60 .56 มาก  

  

 จากตาราง 17  พบวา ระดับคุณภาพผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 

3.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่ทางโรงเรียน

จัดอยางสม่ําเสมอ ( X =3.67) รองลงมาคือ ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดานนาฎศิลป ( X =3.66) และ

ผูเรียนสนใจ เขารวมกิจกรรม มีผลงานดานศิลปะ ( X =3.53)  และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม 

มี ผ ล ง า น ด า น กี ฬ า  ( X =3.36)  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
ตาราง 18  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรียน 

                 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 

ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร (X) 

(n=354) 

คุณภาพผูเรียน (Y) (n = 354) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y 

X1 .01 .02 .02 .13* .08 .03 .11* .03 .02 
X2 .01 .06 .01 .02 .16* .22* .16* .09 .06 
X3 .12* .09 .09 .11* .22* .15* .24* .20* .20* 
X4 .01 .01 .14* .02 .10 .08 .04 .01 .01 
X5 .09 .04 .05 .09 .07 .06 .02 .01 .08 
X6 .17* .12* .10 .15* .03 .03 .01 .01 .14* 
X .14* .09 .10 .20* .02 .04 .06 .01 .11* 

* (p < .05) 

 

 จากตาราง 18  พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธทางบวก กับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา (X) กับคุณภาพผูเรียน (Y) มีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ต่ํา (rxy = .11)  

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  (X) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม  (Y1)             

มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx y1 = .14)  

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา (X) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห (y4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx Y4 = .20)  

  โดยสามารถสรุประดับความสัมพันธรายดานในระดับสูง 3 อันดับแรกไดดังนี้ 

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี (y7) มีความสัมพันธ ทางบวกในระดับต่ํา (rx3 Y7=.24)  

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (X2) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (y7) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx2 Y7 =.22)   

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีความรู

ตามหลักสูตร (y5) มีความสัมพันธ ทางบวกในระดับต่ํา (rx3 Y5 =.22)  
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  และสามารถสรุประดับความสัมพันธรายดานในระดับต่ํา 3 อันดับแรกไดดังนี้ 

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําที่ตองการแกปญหา (X5) ไมมีความสัมพันธ กับ

คุณภาพผูเรียนในทุกดาน 

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางการสอน (X1) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีสุขนิสัยที่

ดี (Y7) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx1 Y7 =.11)  

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห (y4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx3 Y4 =.11)  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่ง จําแนก
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 6 ดานคือ ดานผูนําทางการสอน ดานผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลง ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําการมีสวนรวม ดานผูนําที่ตองการแกปญหา 
และดานผูนําทางดานการจัดการ และคุณภาพของผูเรียน จําแนกเปน 8 ดานคือ ดานผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมี

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และดานผูเรียนมี

สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
การวิจยัครั้งนีม้ีวัตถุประสงคการวิจัย  คือ 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

2. เพื ่อศ ึกษาระดับคุณภาพผู เ ร ียนในสถานศึกษาสังก ัดสําน ักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผู เรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 วิธีดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูในสถานศึกษาที่

ตั้งอยูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 354 คน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน คือ 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู ในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 
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 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับคุณภาพของผูเรียน ในความคิดเห็นของ

ครู สถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 

 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ในการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1  ผลก า ร ว ิเ ค ร า ะห ร ะ ด ับภ า ว ะผู นํา ข อ ง ผู บ ร ิห า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า ส ัง ก ัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากคือ ดานผูนําทางจริยธรรม รองลงมาคือ ดานผูนําทางการ

สอน และดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผูนําการมีสวนรวม อยูในระดับ

ปานกลาง 
    1) ระดับภาวะผู นําของผู บร ิหารสถานศึกษา  ดานผู นําทางการสอน  ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากคือ ผูบริหารมีความเปนผูนํา

ทางการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รองลงมาคือ ผูบริหารมี

อิทธิพลตอครูไปสูทิศทางที่ชวยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น ผูบริหารมีความเปนผูนํา

ทางการสอนที่จะทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ และผูบริหารมีอํานาจหนาที่ตามบทบาทการบริหาร

ที่เปนทางการ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความเปนผูนําทางการสอน อยูในระดับปานกลาง 
    2) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ 

ผูบริหารมีการเพิ่มขีดความสามารถแกคณะครใูนโรงเรียนใหสูงขึ้น รองลงมาคือ ผูบริหารเปนผูนํา

ที่เนนวัฒนธรรม และผูบริหารมีการยกระดับการมอบหมายหนาที่ของสมาชิกในองคกรให

สามารถปฏิบัติการใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเอา

ใจใสตอผลงานของคณะครูในโรงเรียน   
    3) ระดับภาวะผู นําของผู บร ิหารสถานศึกษา  ดานผู นําทางจริยธรรม  ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 
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ผูบริหารมีความเชื่อในคานิยมประชาธิปไตย รองลงมาคือ ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูในประเด็นการ

ประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม และผูบริหารทําใหทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใดถูกหรือ

ผิด ควรปฏิบัติหรือควรละเวน และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเปนผูนําแหงคุณธรรม  
    4) ระดับภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษา  ดานผู นําการมีสวนรวม ใน

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก 

คือ ผูบริหารเนนกระบวนการตัดสินใจของกลุมอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพขององคกรและการ

บริหารโรงเรียนเปนฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมาย รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุน

ผูรวมงานใหมีสวนรวมในการปฏิบัติ และผูบริหารสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรมตาง 

ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกในชุมชน  
    5) ระด ับภาวะผู นําของผู บร ิหารสถานศึกษาสังก ัดสําน ักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดานผูนําที่ตองการแกปญหาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารมีวิธีการแกปญหาขององคกรที่มี

ลักษณะเฉพาะ รองลงมาคือ ผูบริหารมีความตองการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากผูรวมงานสภาพการ

ทํางานและภาระงานที่สมบูรณ และผูบริหารมีการแกปญหาโดยพิจารณาบริบทที่หลากหลาย และ

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใชเงื่อนไขและเหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาในการ

ทํางาน  
    6) ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานผูนําทางดานการจัดการใน

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูบริหารมี

การแกปญหาความขัดแยง รองลงมาคือ ผูบริหารมีการเนนหนาที่ ภารกิจหรือพฤติกรรมผูนํา ที่จะ

นําไปสูความสามารถการทํางานกบัผูอ่ืนในองคกร และผูบริหารมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูมี

สวนรวมเกี่ยวของทางการศึกษา และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน  

5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพของผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 3 อันดับแรก 

คือ ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา และ

ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค 
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คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผู เ รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี   
    1) คุณภาพของผู เร ียน ดานผู เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่พ ึง

ประสงค ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมี

เมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ รองลงมาคือ ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต และผูเรียนประหยัด รูจักใช

ทรัพยสิ่งของสวนตน สวนรวมอยางคุมคา และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมคีวามกตัญูกตเวที  
    2) ระดับคุณภาพของผู เร ียน  ดานผู เ ร ียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก 

คือ ผูเรียนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรมโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รองลงมาคือ ผูเรียน

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และผูเรียนใสใจตอการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนนําความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไปใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน    3) ระดับคุณภาพของผูเรียน ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รัก

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ภาพรวม อยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสามารถทํางานอยางมีความสขุ 

ภูมิใจในผลงานของตนเอง รองลงมาคือ ผูเรียนมีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

ในการเรียน และผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีทักษะในการ

จัดการและทํางานใหสําเร็จ  
    4) ระดับคุณภาพของผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิด

สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสามารถประเมิน เลือกแนวทางการตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีสติ 

รองลงมาคือ ผูเรียนมีการมองโลกในแงดีอยูเสมอ และผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห 

สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียน

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการ  
    5) ระดับคุณภาพของผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ดานผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม

เกณฑ รองลงมาคือ ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู และผูเรียน
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สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน นําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ได  
    6) ระดับคุณภาพของผูเรียน ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนได รองลงมาคือ ผูเรียนสนใจ

แสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว และผูเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การฟง รูจักตั้ง

คําถามเพื่อหาเหตุผล และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สนุกกับการเรียนรู  
    7) ระดับคุณภาพของผูเรียน ดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่

ดี ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ ผูเรียนมีมนุษย

สัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืนรองลงมาคือ ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

และผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียน

สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  
    8) ระดับคุณภาพของผูเรียน ดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 3 อันดับแรก คือ 

ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรมนันทนาการตางๆที่ทางโรงเรียนจัดอยางสม่ําเสมอ รองลงมาคือ ผูเรียน

สนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดาน นาฎศิลป และผูเรียนสนใจ เขารวมกิจกรรม มีผลงานดานศิลปะ 

และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูเรียนสนใจ รวมกิจกรรม มีผลงานดานกีฬา  

 5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับคุณภาพของ

ผูเรียนสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา  

  ภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษา  (X) กับคุณภาพผู เร ียน (Y) มีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับตํ่า (rxy = .11)  

  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา (X) กับคุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม 

(Y1)             มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า (rx y1 = .14)  

  ภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษา  (X) กับคุณภาพผู เร ียนดานผู เร ียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห (y4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า (rx Y4 = 

.20)  
  โดยสามารถสรุประดับความสัมพันธรายดานในระดับสูง 3 อันดับแรกไดดังนี ้

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี (y7) มีความสัมพันธ ทางบวกในระดับตํ่า (rx3 Y7=.24)  
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 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (X2) กับคุณภาพ

ผูเรียนดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (y7) มีความสัมพันธ ทางบวกใน

ระดับตํ่า (rx2 Y7 =.22)   

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีความรูตามหลักสูตร (y5) มีความสัมพันธ ทางบวกในระดับตํ่า (rx3 Y5 =.22)  
 และสามารถสรุประดับความสัมพันธรายดานในระดับตํ่า 3 อันดับแรกไดดังนี ้

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําที่ตองการแกปญหา (X5) ไมมี

ความสัมพันธ กับคุณภาพผูเรียนในทุกดาน 

  ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนาํทางการสอน (X1) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีสุขนิสยัที่ดี (Y7) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (rx1 Y7 =.11)  

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานผูนําทางจริยธรรม (X3) กับคุณภาพผูเรียนดาน

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห (y4) มีความสัมพันธ ทางบวกใน

ระดับต่ํา (rx3 Y4 =.11)  

 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาคนควา ผูวิจยัพบประเด็นสาํคัญควรนํามาอภิปรายดังนี ้
  5.2.1 ระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย ทองธิราช 

(2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสภาพ

ความเปนองคการแห งการเร ียนรู โรงเร ียนประถมศึกษา  สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา

หนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 โดยเมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําดานผูนําทางจริยธรรม เปนอันดับแรก สอดคลองกับ

งานวิจัยของทิพากร ชางมิ่ง (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ไดรับและไมไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน
สวนใหญใชแบบผูนําที่มีประสิทธิผลสูง และผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไมไดรับรางวัลสวน
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ใหญ ใชแบบผูนําที่มีประสิทธิผลต่ํา นอกจากนี้ยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับ 
และไมไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ใชแบบผูนํา
แบบหนีงานมากที่สุด และใชแบบผูยดึแบบนักบุญ และยึดความเปนผูนําที่มีจริยธรรมมากที่สุด 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมีจริยธรรมถือเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาคนเราเปนคนดีหรือไมดีไดอยาง

ชัดเจน ตามหลักพุทธศาสนาไดกลาวไววา ผูบริหารนั้น มีความแตกตางจากผูนํา ถาผูบริหารมี

ความเปนผูนําหรือมีภาวะผูนํายอมทําใหการบริหารงานเปนไปไดดียิ่งขึ้น แตผูนําที่มีจริยธรรม มี

หลักธรรมใหยึดเหนี่ยว ทําใหเปนผูบริหารที่ดียอมจะสามารถโนมนาวหรือมีอิทธิพลและกระตุน

ใหผูตามหรือเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติตามสิ่งที่เขาตองการหรือแผนงานที่กําหนดไวไดโดยงาย หรือ

อีกนัยหนึ่ง การเปนผูบริหารในฐานะผูใหความชวยเหลือ มีพฤติกรรมพรอมเสมอที่จะใหความ

ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ยอมสงผลดีตอความรูสึกและการใหการ

เคารพนับถือตอผูอ่ืนมากกวาภาวะผูนําดานอื่นๆ 
 รองลงมาคือ ดานผูนําทางการสอน และดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ

งานวิจัยของบริบูรณ เกษรา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอน

ของผูบริหาร โรงเรียนเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา ภาวะ

ผูนําทางการสอนของผูบริหารโรงเรียน ตามการรับรูของผูบริหาร อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปน

เพราะ ในดานผูนําทางการสอน และดานผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงนั้น จากผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําดาน

ดังกลาวในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 นั้นครอบคลุมสถานศึกษาขนาดใหญและกลางจํานวนมากกวา 100 แหง ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบันทามกลางกระแสแหง

ความเปนโลกาภิวัฒน นั้นอยูภายใตเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบและ

ความมุงมั่นของสังคม ที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วรุนแรงและมีความหลากหลาย ทําใหเกิดการ

ปรับเปลี ่ยนบริบทและโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา ภายใตสาระแหง

บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาที่เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” เปนการ
จัดโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการ

ปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสําคัญ 

(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544, หนา 15) ดังนั้น จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงตางตองเนนที่

ดานวิชาการและสรางการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เพื่อการปรับตัวใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นนี้ ประกอบกับในสวนของครูผูสอนเองนั้น ไดมีกฎระเบียบการใชการทําผลงานเปนตัวชี้วัด
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ใหเกิดการปรับวิทยฐานะ ซึ่งจะชวยทําใหครูไดพัฒนารูปแบบการสอนมากมายยี่งขึ้น เพื่อใหเด็ก

เกิดการเรียนรูอยางแทจริง ทําใหครูมีความคิดสรางสรรคผลิตนวตกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหมๆ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาในแตละแหงตองใหการสนับสนุนการสรางผลงานดังกลาว เพื่อเปน

การกระตุนใหครูผูสอนใหเกิดการพัฒนาและเพื่อเปนประโยชนแกสถานศึกษาเอง จึงสงผลให

ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสนใจและคอยกระตุนในการทําผลงานของครูผู สอนอีกดวย 

ดังนั้น จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําทางดานวิชาการและภาวะผูนําแหงการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้นและสามารถเห็นไดชัดเจน ดังที่ ไลดวูดและดุก (Leithwood & Duke, 2006, 

pp. 148-169) ไดใหความหมายไววาภาวะผูนําทางดานการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเพิ่ม

ขีดความสามารถและความเอาใจใสตอผลงานของคณะครูในโรงเรียนใหสูงขึ้น เนนทีก่ารมอบ

อํานาจหนาที่และความสามารถของสมาชิกในองคกร  ยกระดับการมอบหมายหนาที่ของสมาชิกใน

องคกรใหสามารถปฏิบตัิการใหเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ เนนที่คุณธรรมและจริยธรรม

ที่จะนําไปสูการพัฒนาและความสามารถที่จะนําไปสูจุดเปาหมายขององคกร 
 และระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผูนําการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ 

จารุณี กาญจะโนสถ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําดานการจัดการตาม

การรับรูของครูอยูในระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับแรก ไดแก การใหความสําคัญเรื่องการทํางานใหทัน

ตามกําหนดเวลา การสงเสริมการปฏิบัติตามระเบียบในการทํางาน และการแจงใหผูรวมงาน

ทราบถึงจุดมุงหวังของหนวยงานที่มีตอผูรวมงาน สวนพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีสวนรวม

ตามการรับ รูของครูอยูในอันดับตํ่าที่สุด โดย 3 อันดับแรก ไดแก การไมยอมรับความคิดใหม ๆ 

การปฏิเสธที่จะอธิบายถึงการปฎิบัติงานของตัวเอง และการหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับผูรวมงาน 

ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการมีภาวะผูนําในดานนี้นั้น ผูบริหารตองเสริมการไดเขามารวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกที่ประกอบขึ้นเปนชุมชนโรงเรียน เปดโอกาสใหผูรวมงานมี

อิสระในการปฏิบัติงาน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน สรางบรรยากาศใหเกิดความ
รวมมือ รวมใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพอาจทําไดยาก  เนื่องจากปจจัยอื่นๆ เชน 

ปญหาสวนตัวของครูผูสอนหรือผูปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้ ดวยผูบริหารสถานศึกษานั้นอาจ

ไดมาบริหารประจําอยูที่สถานศึกษาเปนระยะเวลานอยกวาครูหรือพนักงานคนอื่นๆ ดังนั้นอาจทํา

ใหตองมีการปรับตัว และอาจไมมีความคุนเคยถึงระดับที่จะขอความรวมมือไดเต็มท่ี ตองอาศัย

ระยะเวลาและการปรับตัว ปรับรูปแบบการบริหารอยางมาก ดังนั้น จึงทําใหภาวะผูนําในดาน
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ดังกลาวอยูในอันดับตํ่าสุดได จะเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําผูบริหารดานการมีสวน

รวมอันดับตํ่าสามอันดับคือ ผูบริหารสงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจาก

สมาชิกในชุมชน ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระในการปฏิบัติงาน และผูบริหารรับฟงและ

ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน 

 5.2.2 ระดับคุณภาพของผูเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ในภาพรวม อยู ในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุจินดา  โชคสถาพร (2552, 

บทคัดยอ) ไดทําการประเมินคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของ

โรงเรียนเกาะสมุย ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมคุณภาพของผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน

ในฝนของโรงเรียนเกาะสมุย ผานเกณฑการประเมินอยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรก คือ ดานผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานผูเรียนมี

สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา และดานผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา โชคสถาพร (2552, บทคัดยอ) ไดทําการประเมินคุณภาพของ

ผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของโรงเรียนเกาะสมุย 1 ผลการประเมินคุณภาพของ

ผูเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของโรงเรียนเกาะสมุย ดานการเปนบุคคลแหงการ

เรียนรู คิดวิเคราะห พบวา คุณภาพของผูเรียนผานเกณฑการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไดเนนการใหนักเรียนไดมีการ

เรียนรูดวยตัวเองมากขึ้น โดยมีครูผูสอนเปนเสมือนผูใหการชี้แนะ การฝกใหนักเรียนแสวงหาความรู

ดวยตนเองยอมทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําทางการสอนในระดับสูง 

ซึ่งภาวะผูนําในสวนนี้จะชวยเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากขึ้น อันไดแก การท่ีชวย

ปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้น เนนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมที่เปนผล

โดยตรงตอความเจริญเติบโตของผูเรียน และรูปแบบความเปนผูนําทางการสอนจะเนนพฤติกรรม

ความเปนผูนําที่จะทําใหนักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสําคัญที่ผลสําเร็จของ

สถานศึกษา ซึ่งภาวะผูนําในสวนดังกลาว หากผูบริหารสถานศึกษามีในระดับมาก  
 5.2.3 ภาวะผู นําของผู บร ิหารสถานศึกษาสังก ัดสําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า กับคุณภาพผูเรียนโดยรวม สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วิรัตน มะโนวัฒนา (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
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ของผูบริหารกับประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลดานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ครัก 

(Krug, 1990) ไดวิจัยเรื ่อง การเรียนการสอนและความเปนผูนํา  ผลการวิจัยพบวา 

ความหมายของครูใหญในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดการดานหลักสูตร การนิเทศ

การสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผล กระทบตอการเรียนของนักเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ มินูดิน (Minudin, 1987, p. 2403-A) ไดศึกษาเรื่องบทบาททางวิชาการ
ของผูบริหารในรัฐซาบาร มาเลเซีย ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเห็นวาผูบริหารมีหนาที่หลักคือ การ

ประเมินผลโครงการของโรงเรียน สนับสนุนใหผูรวมงานมีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ กําหนด

เปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของโรงเรียนและการ

สอนในระดับช้ัน มีความรูความเขาใจกฎขอบังคับในการเรียนวิชาตางๆ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของ

ผูเรียนเปนอยางมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ แมคเกอรเรย (McGorray, 1995, p. 2006-A) 
ไดศึกษาผูนําในบทบาทผูบริหารการเรียนการสอน การทดสอบประสิทธิผลการใชโปรแกรมทาง

ภาษาเปนการศึกษาการปฏิบัติในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรเขาไปมีสวนรวมใน

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งถือวาเปนการนิเทศอยางหนึ่ง ดังนั้นหากผูบริหารเขาไปรวมการ

วิจัยปฏิบัติการจะทําใหตัวผูบริหารเองไดความรูและยังเปนการนิเทศไปดวย และจะสงผลตอการ

ควบคุมคุณภาพของนักเรียนและการปฏิบัติงานของผูสอน สอดคลองกับ อรพร อุนากรสวัสด์ิ (2549, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน และสอดคลองกับ กาญจนา ตระกูลบางคลา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําดาน

วิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัย

พบวา ระดับภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวา ภาวะผูนําดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางดาน

วิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาจากคํากลาวของไลดวูดและดุก 

(Leithwood & Duke, 2006, p. 148) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารและ
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คุณภาพของนักเรียนไววา การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีผลมาจากการที่ครูไมมี

ศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน แตการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูนั้นจะ

เกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอนอยางเอาใจใส และสนใจพฤติกรรมการสอนของครูใหมาก ตองกํากับ นิเทศ ติดตาม การ

สอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ ้น  ผู บร ิหารจะตองทําหนาที ่เป นผู นําในการจ ัด

กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและโครงสราง

สาระการเรียนรูของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และ

ความถนัดของผูเรียน ตองเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหา

สาระและกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการจัด

การศึกษาบรรลุตามเปาหมายของการศึกษาของชาติ ดังนั้นภาวะผูนําในดานผูนําทางการสอนจึงมี

ความสําคัญ จะเห็นไดจากงานวิจัยพบวา ผูบริหารของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําดานการสอนในระดับสูงเปนอันดับสอง แตจาก

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารนั้นมีความสัมพันธกับดานผูนําการมีสวนรวมใน

ระดับตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 นั้น สวนใหญอยูในพื้นที่คอนขางหางไกล หลายแหงที่ยังไมมีอุปกรณการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปจจุบันนั้น เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตนตาง ๆ ทําใหความเปนวัตถุ

นิยมมีคอนขางสูงขึ้น การรับส่ือตาง ๆ ของนักเรียนอาจสงผลตอคุณภาพการเรียนและจริยธรรม

ของนักเรียนได ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยที่พบวา คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีคุณธรรม และ

คุณภาพผูเรียนดานผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมีความสัมพันธกับ

ภาวะผูนําของผูบริหารศึกษาโดยชัดเจน 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
    1) โรงเรียนและผูบริหารศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดีใหมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบวามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
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ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง มีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ 
    2) ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

18 ควรมีการพัฒนาตัวเองในดานผูนําการมีสวนรวม คือ สงเสริมการไดเขามารวมในกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียนจากสมาชิกในชุมชนใหมากขึ้น ดานผูนําที่ตองการแกปญหา คือ ใชเงื่อนไขและ

เหตุผลของผูรวมงานเปนหลักพิจารณาแกปญหาในการทํางาน และดานผูนําทางดานการจัดการ คือ 

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงองคกร และกระบวนการทํางาน 
    3) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยเนนเรื่องความกตัญูกตเวที 
    4) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรบัปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีจิตสํานึก

ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยเนนเรื ่องการใหผูเรียนนําความรูในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    5) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีทักษะ

ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยเนน

เร่ืองการใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
    6) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน โดยเนนเรื่องการใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการ 
    7) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีความรู

และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยเนนเรื่องการใหผูเรียนสามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน 

นําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ได    8) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดาน

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดย
เนนเรื่องการใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สนุกกับการเรียนรู 
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   9) โรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณภาพของผูเรียนในดานผูเรียนมีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเนนเรื่องการใหผูเรียนสนใจรวมกิจกรรมดาน

กีฬา 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
    1) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํารูปแบบอื่นของผูบริหารสถานศึกษาที่

สงผลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศกึษา 
    2) ควรศ ึกษาภาวะผู นําของผู บร ิหารสถานศ ึกษาที ่คร ูและบ ุคลากรใน

สถานศึกษาตองการ หรือคาดหวัง 
    3) ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในภาครัฐและ

เอกชนวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และภาวะผูนําแบบใดที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การบริหารสถานศึกษา 
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