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บทคัดยอ 
 การวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีวัตถุประสงค 
คือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 
4) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยเปนขาราชการครู ซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปการศึกษา 2556 ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง 297 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  2) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
  3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  4) ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา 
ดานการกระตุนเชาวนปญญา ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดานการสรางบารมีหรืออิทธิพล
เชิงอุดมการณ สามารถพยากรณประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 63 และสามารถเขียน
เปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ yẐ  = .23(X3) + .37(X5) + .28(X1) 
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา ประสิทธิภาพการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 1) the leadership of administrators 
secondary education in chachoengsao province under the Secondary Educational Service 
Area 6, 2) the efficiency of school management secondary education in Chachoengsao 
province under the Secondary Educational Service Area 6, 3) the relationship between 
leadership and efficiency of school management secondary education in Chachoengsao 
province under the Secondary Educational Service Area 6, and 4) the leadership of 
administrators affects the efficiency of management secondary in Chachoengsao province 
under the Secondary Educational Service Area 6. 
 The samples were 297 the government teachers. The instrument of this study  
was a five rating scale questionnaire. The statistics used to analyse data were Mean, 
Standard deviation (S.D.), Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, and 
Multiple Regression Analysis. 
 The research results were as follow: 
  1) The leadership of administrators secondary education in Chachoengsao 
province under the Secondary Educational Service Area 6 as a whole and all aspect 
was at a high level. 
  2) The efficiency of school management secondary education in 
Chachoengsao province under the Secondary Educational Service Area 6 as a whole 
and all aspect was at a high level. 
  3) The relationship between leadership and efficiency of school 
management secondary education in Chachoengsao province under the Secondary 
Educational Service Area 6 was significantly positive correlation at a high level of .01. 
  4) The aspects of the leadership of administrators affects the efficiency 
of management secondary in Chachoengsao province under the Secondary Educational 
Service Area 6: the intellectual stimulation, contingent reward, and charis or idealized 
influence could be used to predict the efficiency of school management at 63 percent. 
It could be a written equation in standard score as yẐ  = .23(X3) + .37(X5) + .28(X1) 
Keywords: leadership, efficiency of school management, secondary education 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.วิชิต แสงสวาง อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

และดร.สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ตลอดจน

การตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จโดยสมบูรณ ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ดังปรากฏรายชื่อ

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอขอบคุณบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ คณะครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อํานวยการ คณะครู

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ีกรุณาจัดทํา

หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน

พระคุณแด บิดา มารดา คณาจารย ผูมีพระคุณทุกทานและทุกๆ คนในครอบครัวที่มีสวนสงเสริม 

สนับสนุนใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความรูความสามารถ

ในการปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศ

ในชวงท่ีผานมาระบบการศึกษาและสถานศึกษาไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา

จากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการจัดการศึกษา 

เพ่ือใหระบบการศึกษาและสถานศึกษาสามารถสนองตอบตอความตองการและสอดคลองกับสังคม

ปจจุบันและในอนาคตการศึกษา จึงตองมุงใหผูเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง นับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (อารีรัตน วัฒนสิน และ 

บรรชา แสนทวี, 2552, หนา 4) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมี

การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย ทั้งในดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกัน 

ในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่องและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย และ

การจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน

เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

หลักการสําคัญดังกลาวตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคนทุกฝาย และทุกคนทุกฝาย

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา อันเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีไดรับการยอมรับทั่วโลก (ชัชรินทร ชวนวัน, 

2556, หนา 6) 

 ในการปฏิรูปการศึกษามุงดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการศึกษาและการเรียนรูของ

คนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยูอยางท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ 

คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ

แหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนาการบริหารจัดการใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, 

หนา 5) การปฏิบัติรูปการเรียนรู ให เปนไปตามแนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา 22 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยยึดหลักการวา ผูเรียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
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ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การปฏิรูปการศึกษาทําให

คนไดเรียนรู ไดพัฒนาความถนัดตามศักยภาพหมดทุกคนท่ัวประเทศใหทุกคนไดรับการศึกษาพ้ืนฐาน 

12 ป และมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิรูประบบการศึกษา คือ การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาอยางยั่งยืน เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา ปจจัยอ่ืนท่ีสําคัญ คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีมี

ธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมสงผลใหการศึกษา

มีสัมฤทธิ์ผล มีระบบการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และมีคุณธรรมนําความรู โดยอาจอยูในระบบ

การศึกษาและนอกระบบการศึกษา และมีปจจัยเครื่องมือตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

อยางเหมาะสม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 10-11) 

 การดําเนินการปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพในดานตางๆ อาทิ ดานผลผลิต กระบวนการ

จัดการ ตลอดจนปจจัยตางๆ ท้ังนี้โดยมุงใหการจัดการศึกษาพัฒนาไปอยางตอเนื่องท้ังระบบ ซ่ึงบุคคล

ท่ีสาํคัญอยางยิ่งท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ ผูบริหารของสถานศึกษา เนื่องจากตองทําหนาท่ี

เปนผูนํา รวมไปถึงผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู ตลอดจนประสานสัมพันธในการระดมและจัดทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารการศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใชอํานาจและหนาท่ี

อยางเปนทางการใหเกิดประโยชนสูงสุดแตผูที่จะใชอํานาจจะตองมีเงื่อนไขวา อํานาจของผูบริหาร

จะตองเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาดวยทั้งนี้เพราะผูใตบังคับบัญชาทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นและมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองโดยไมถูกชักจูงหรือครอบงํา แนวโนมที่ผูบริหาร

จะตองอาศัยความรูความสามารถท่ีพึงมีตอการยอมรับและทําใหเกิดการยอมรับโดยจัดระบบบริหาร

อยางมีแบบแผน การบริหารที่ดีจะตองมีความสัมพันธกันระหวางผูนําของผูบริหารกับบุคลากร

ในสถานศึกษาเปนอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถ

บริหารงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว พฤติกรรมของผูนํามีความสําคัญและอิทธิพลอยางยิ่งตอ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ การเปนผูนํานั้นจะตองประกอบดวยศาสตรและศิลป ศาสตร 

คือ การเรียนรูหลักการหรือทฤษฏีตางๆ ศิลป คือการประยุกตใชหลักทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ไดอยางเหมาะสมจนเกิดทักษะหรือความชํานาญ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนจักรกลที่สําคัญที่สุด

เพราะเปนผูนําเอานโยบายและโครงการตางๆ ไปปฏิบัติ ถาการดําเนินตามนโยบายเปนไปดวยดี

ยอมเปนผลดีตอคณะครู อาจารย นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนและสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหาร

สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น ผูบริหารตองมีพฤติกรรม

ในการบริหารอยางเหมาะสม และตองเปนผูนําในการบริหารจัดการท่ีมีท้ังการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

องคการควบคูกันไป (ภัทรพร อะพรรัมย, 2555, หนา 2-3) ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกเมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 มนุษยทั่วโลกไดเดินทางมาถึงพรอมๆ กันในยุคใหมอันชื่อวา 

"ยุคโลกาภิวัตน" ความเปลี่ยนแปลงยุคนี้รวดเร็วมากแตกตางจากในยุคอดีตท่ีผานมาซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลง
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อยางชาๆ ปจจุบันเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสงผลกระทบถึงกันท่ัวโลก

ทําใหประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการวางแผนจัดการศึกษาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหอยูในโลกของการเปลี่ยนแปลงได ผูบริหารนับวามีความสําคัญตอการจัดการทางการศึกษา 

หากผูบริหารเปนผูนําดวยแลว จะมีผลตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก โดยท่ัวไปคุณลักษณะ

ผูบริหารท่ีดีตามแนวคิดของนักวิชาการทางการบริหารจัดการจะตองเปนผูท่ีมีความรูดี มีปฏิภาณไหว

พริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รูจักปรับปรุงแกไข มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ 

มีความเขาใจบุคคลท่ัวไป และมีความเขาใจสังคมไดดี มีความกระตือรือรน มีวิจารณญาณ

ในการตัดสินใจท่ีดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ประสานงานไดดี มีความเชื่อม่ัน

ในตนเองสูง และยอมรับนับถือ (ธร สุนทรายุทธ, 2551, หนา 325) 

 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองไดรับการปฏิรูปไปพรอมกัน

โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษานั้นจัดเปนบุคลากรหลักเพราะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

สถานศึกษา ผูนําสถานศึกษาทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอยางสําคัญ เพราะเปนผูมีอํานาจสูงสุด

ในสถานศึกษา สําหรับในระดับองคการในยุคนี้วงการวิชาการตางมีการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับตัวแปร

หรือปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลตอองคการ ตัวแปรหรือปจจัยท่ีจะมี

อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานหรือ

ของกลุมทํางาน รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน ซ่ึงปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีไดรับ

การยอมรับวามีอิทธิพลมากคือ ภาวะผูนํา ท้ังภาวะผูนําของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาในทุกๆ ระดับ

และท้ังภาวะผูนําของพนักงานทุกๆ คนในองคการดวย ภาวะผูนําในท่ีนี้จะหมายถึงบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือ

ผูอ่ืนโดยพฤติกรรมของผูนํานั้นมีอิทธิพลโนมนาวจิตใจของบุคคลอ่ืนในการจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม

ความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของตนและเปนผูท่ีมีความสามารถในการประสานสัมพันธกับ

ผูรวมงานใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายขององคการ (จีรานุช มูลประเสริฐ, 2554, หนา 17) 

 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, 

p. 2) ไดกลาววา เราสามารถเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําไดจากการท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลง

ผูรวมงานทําใหผูตามเปนผู ท่ีมองตนเองหรือกระบวนการทัศนใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรู

ในเรื่องวิสัยทัศนและภารกิจของทีม และองคกรพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามใหมองไกล

เกินกวาความสนใจเฉพาะตนไปสูอุดมการณที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจการแหงตนและ

ความเปนอยูที่ดีทั้งของตนเองและผูอื่น รวมทั้งขององคกรและสังคม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

จะประกอบดวยภาวะผูนํา 4 ดาน คือ ดานการสรางบารมี (charisma) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

(inspiration) ดานการกระตุนการใชสติปญญา (intellectual stimulation) และดานการมุงความสัมพันธ

เปนรายบุคคล (individualized consideration) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนสิ่งท่ีสามารถจูงใจ

ใหเกิดความรวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ เต็มศักยภาพ 

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและบทบาทอันสาํคัญยิ่งของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงตองมีภาวะความเปนผูนํา และพรอมท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทําใหองคการ
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ประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จสูง

ในสภาพการณท่ีมีขอจํากัดตางๆ ได เปนผูท่ีสรางแรงจูงใจใหกับผูตามอยางมีประสิทธิภาพดึงความสามารถ

ท่ีแตกตางของบุคคลนําออกมาใชอยางมีประสิทธิผล ผูตามเกิดแรงบันดาลใจและปญญา ยอมรับ

คุณคาแหงปจเจกบุคคล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพกับงานโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารตองใชภาวะผูนําเพ่ือใหผูตามมีความเต็มใจ และกระตือรือรน

ท่ีจะทํางานใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว จากการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา มีแนวทางใหมแนวทางหนึ่ง

ท่ีศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีแนวคิดวาผูนําจะตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตาม 

และใหเกิดความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานเกิดเปาหมายท่ีกําหนดตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อ 

แรงจูงใจและความเชื่อม่ันของผูตามใหมีวุฒิภาวะอยูในระดับสูง (Bass, 1985, p. 48) การท่ีผูนํา

มีความรูความสามารถมากในการบริหาร จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผูใตบังคับบัญชาดังกลาว 

แสดงวา ผูบริหารนั้นแสดงความเปนผูบริหารมืออาชีพทางการบริหาร ซ่ึงรูปแบบภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพจะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยผูนําใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยน

สภาพพยายามพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่อง ดังนั้นภาวะผูนําจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง

ในการบริหารงานและในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแขงขันกันสูง โดยเฉพาะการจัดการศึกษา

ท่ีมุงประสิทธิภาพท่ีตองการใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ประสิทธิภาพสถานศึกษาเปนลักษณะความสามารถของสถานศึกษาในการทํางานรวมกัน

เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยเฉพาะในสมัยยุคโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา

จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสถานศึกษาสามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยการปรับเปลี่ยน

การดําเนินงานภายในสถานศึกษาใหสนองตอบตอสถานการณใหมๆ และสถานศึกษาจะตองมีความสามารถ

ในการบูรณาการ มีการประสมประสานเพ่ือรวมพลังใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติ

ภารกิจของสถานศึกษา (ภัทรพร อะพรรัมย, 2555, หนา 3) ท้ังนี้ตองมีความสอดคลองกับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษานั้นก็คือ การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของสถานศึกษา

ท่ีตั้งไว ซ่ึงจะเปนผลลัพธของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ความพึงพอใจในการทํางานของครูและการรับรูประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาโดยรวม 

ท่ีเปนความสามารถในการผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต ประสิทธิภาพความสามารถ

ในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุน รวมท้ังการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด สิ่งเหลานี้

จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยผูนําท่ีดีท่ีมีภาวะผูนําที่เหมาะสม (สุรชัย ชวยเกิด, 2547, หนา 17) ท้ังนี้

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนตองมีความสอดคลองกับขอบขายการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดแบงขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ออกเปน 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารท่ัวไป นอกจากนี้ขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดข้ึน 

สามารถนํามาเปนเครื่องมือหรือตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกดวย 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 54) เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

 จากความสําคัญของภาวะผูนําท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จึงทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ

และความจําเปนของภาวะผูนําทางการศึกษาในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลตอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษาตอไป 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

 1.2.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับใด 

 1.2.2 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับใด 

 1.2.3 ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

หรือไม 

 1.2.4 ภาวะผูนําของผูบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หรือไม 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

 1.3.4 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.4.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับมาก 

 1.4.2 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยูในระดับมาก 

 1.4.3 ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 1.4.4 ภาวะผูนําของผูบริหารอยางนอย 1 ดาน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร ตามแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย 

แบสส (Bass, 1985, p. 64) วัดแมนและยามาริโน (Avolio, B. J., Wadman, D. A. & Yammarino, 

F. J., 1991, pp. 9-16) เบลค และมูลตัน (Blake & Mouton, 1964, p. 11) ฟลดเลอร (Fiedler & 

Garcia, 1987, pp. 78-79) กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) เฮาส และมิตเชล (House & 

Mitchell, 1974, pp. 81-97) เพลโต (Plato) ไวท และลิพพิตต (White & Lippitt) ลีไวน (Levine) 

เรดดิน (Reddin, 1970, p. 27) ทันเนนบาวม และชมิตท (Tannenbaum, Robrt G. & Warren H. 

Schmidt, 1958, p. 114) เบรินส (Burns, 1978, p. 29) ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดสําคัญ

ท้ังในสวนท่ีเหมือนกัน และสวนท่ีแตกตางกัน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะห สังเคราะห

แนวคิดสําคัญในสวนท่ีเหมือนกันของนักวิชาการ 5 ทานข้ึนไป ไดแก แบสส (Bass, 1985, p. 64) 

วัดแมนและยามาริโน (Avolio, B. J., Wadman, D. A. & Yammarino, F. J., 1991, pp. 9-16) 

กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) เรดดิน (Reddin, 1970, p. 27) และเบรินส (Burns, 1978, 

p. 29) เปนภาวะผูนําของบริหารท่ีสอดคลอง ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การสรางบารมีหรือ

อิทธิพลเชิงอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนเชาวปญญา 4) การมุงความสัมพันธ

เปนรายบุคคล 5) การใหรางวัลตามสถานการณ และประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา จากขอบขาย

การบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 39  

ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 233-273) 1) การบริหารงานวิชาการ 

2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไป 
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 1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1) ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2556 จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนท้ังสิ้น 1,260 คน 

    2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ี

ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 ที่ไดจากการเปดตารางคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) โดยกําหนด

จํานวนตามสัดสวนจากเขตอําเภอท่ีตั้งสถานศึกษาและทําการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 297 คน  

 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ผูวิจัยไดทําการศึกษาตัวแปรในการวิจัยดังตอไปนี้ 

    1) ตัวแปรตน คือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกอบดวย 

      (1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

      (2) การสรางแรงบันดาลใจ 

      (3) การกระตุนเชาวปญญา 

      (4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

      (5) การใหรางวัลตามสถานการณ 

    2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจั งหวัดฉะเชิง เทรา จําแนกตามขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษา ขั้น พื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร ประกอบดวย 

      (1) การบริหารงานวิชาการ 

      (2) การบริหารงบประมาณ 

      (3) การบริหารงานบคุคล 

      (4) การบริหารท่ัวไป 

 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนํา

ของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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         ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 

   ภาวะผูนําของผูบริหาร     ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 จากการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของศัพทไวดังนี้ 

 1.7.1 ภาวะผูนําของผูบริหาร หมายถึง ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม 

โดยผานกระบวนการหรือสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลคนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลซ่ึงสามารถชักจูงหรือ

โนมนาวใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามตนเองดวยความเต็มใจ ถือไดวาเปนบุคคลท่ีเปนศูนยรวมของผูรวมงาน 

ท้ังยังเปนผูท่ีสามารถกระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีองคการ

นั้นๆ ไดกําหนดไวจนสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวย 

    1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การทําใหผูตามเกิดความเคารพ 

ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามภูมิใจท่ีไดรวมงานดวย สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ 

ผูนําจะตองมีภาวะผูนําดานวิสัยทัศนมีความสามารถในการพูดโนมนาวใจ หรือสามารถอธิบายงานได 

ภาวะอารมณคงท่ี สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณตางๆ มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 

ไมหาประโยชนใสตนมุงประโยชนสวนรวมขององคกรเปนท่ีตั้ง มีความรูความสามารถอยางรอบดาน 

ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีอุดมการณความเชื่อและคานิยมท่ีดีงาม 

1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

2) การสรางแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุนเชาวปญญา 

4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

5) การใหรางวัลตามสถานการณ 

1) การบริหารงานวิชาการ  

2) การบริหารงานงบประมาณ  

3) การบริหารงานบุคคล  

4) การบริหารงานท่ัวไป 
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    2) การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดการทํางาน

รวมกันเปนทีม มีความรับผิดชอบรวมกัน สรางเจตคติที่ดีในการทํางานรวมกัน สามารถสื่อเปาหมาย

หลักในการทํางานรวมกัน ตลอดจนวางเปาหมายในอนาคต มีมุมมองในเชิงบวก มองโลกในแงดี 

แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในการทํางาน กระตุนใหเห็นประโยชนของหนวยงานเปนสําคัญ สามารถ

ดึงศักยภาพเฉพาะดานของแตละบุคคลออกมาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา

ตระหนักถึงคุณคาในตนเองกลาเผชิญหนากับปญหาตางๆ และจัดการกับอุปสรรคตางๆ ดวยตนเอง

อยางสรางสรรค 

    3) การกระตุนเชาวปญญา หมายถึง ความสามารถท่ีผูนําสมารถระบุถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 

มีมุมมองปญหาท่ีแตกตางออกไปโดยใชเหตุผล สงเสริมการแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ กระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต สามารถ

หาแนวทางขจัดปญหาไดอยางเหมาะสม ผูนําตองสามารถคิดและแกปญหาไดอยางเปนระบบ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน กระตุนใหเกิดการแสดง

ความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน ระดมความคิดในการแกปญหาจากผูรวมงาน 

    4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล หมายถึง ความสัมพันธเก่ียวกับบุคคลซ่ึงผูนํา

มีหนาท่ีในการรับฟง ดูแลเอาใจใส กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนํา

จะตองทําหนาท่ีเปนผูชี้แนะ แนะนําใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ เอาใจใสตอลักษณะเฉพาะของแตละคน 

ตลอดจนใหการสนับสนุนในดานตางๆ โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ตามความถนัดและความสนใจผานงานท่ีมอบหมายให นอกจากนี้ผูนําจะตองอํานวยความสะดวก

ในดานตางๆ แกผูใตบังคับบัญชาทุกคนดวยความเสมอภาค 

    5) การใหรางวัลตามสถานการณ หมายถึง การแสดงความพึงพอใจเม่ือผูใตบังคับบัญชา

ประสบความสําเร็จตางๆ ในการปฏิบัติงานหรือโดยสวนตัว ท้ังนี้จะอยูในรูปแบบของรางวัลตางๆ ท่ีมี

มูลคาทางใจ อาทิ คํายกยองชมเชย สิ่งของตางๆ และทรัพยสิน เปนตน สวนใหญจะใชแรงจูงใจ

ข้ันพ้ืนฐาน 

 1.7.2 ประสิทธิภาพการบริหาร หมายถึง ความพยายามของบุคคล ทักษะความรู

ความสามารถของบุคคล กลยุทธที่ใชแกปญหาในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค  

 ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาใชเปนแนวทางในการกําหนด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน 

ดังนี้ 

    1) การบริหารวิชาการ หมายถึง การใชศาสตรและศิลปในการบริหารกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู กระบวนการวัดผล ประเมินผล การเทียบโอน

ผลการเรียน การวิจัย การจัดทําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา 

การแนะแนวการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
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แกบุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ท่ียั่งยืน และเปนประโยชนตอโรงเรียนและผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการทางการเงินของเงินงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานการระดมทรัพยากร

และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย

โดยตองอาศัยความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไวและกอใหเกิด

ประโยชนทางการศึกษาและทางราชการมากท่ีสุด 

    3) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 

ใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคโดยการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและ

การรักษาวินัย การออกจากราชการ ทั้งนี้ก็ยังคงคํานึงถึงศักยภาพในการทํางานของแตละบุคคล

เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอโรงเรียนและราชการมากท่ีสุด 

    4) การบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหาร

องคกร ใหบริการงานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหการบริหารงานนั้นบรรลุผลตามมาตรฐาน 

คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 1.7.3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท่ีเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

 1.7.4 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี

ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.7.5 ขาราชการครู หมายถึง ครูประจําการ และครูอัตราจาง ซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผล

ตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดังนี้ 

 1.8.1 ทําใหทราบภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 1.8.2 เปนขอมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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 1.8.3 เปนขอมูลการพิจารณาวางแผน และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

สําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเด็นสําคัญตางๆ ตลอดจนไดนําเสนอเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของไวดังนี้ 

 2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 2.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร 

  2.2.1 ความหมายของผูนํา 

  2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

  2.2.3 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

  2.2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 2.3 ภาวะผูนําทางการศึกษา 

 2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

  2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

  2.4.2 ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

  2.4.3 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

  2.4.4 ขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
2.1 สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานานหนาท่ีของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดทิศทางการบริหารงานของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 6 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, 

2556, หนา 1) 

  1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ความตองการของทองถ่ิน 

  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืน ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  9) ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

  10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน

ดานการศึกษา 

  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 มีกลุมภารกิจดังนี้ 

  1) กลุมอํานวยการ 

  2) กลุมบริหารงานบุคคล 

  3) กลุมนโยบายและแผน 

  4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  5) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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  6) กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  7) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมขององคการ กลยุทธ และจุดเนน 

 วิสัยทัศน (vision) 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปนองคกรที่สงเสริมสนับสนุน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 พันธกิจ (mission) 

  1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ 

  2) พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเปนไทยและดํารงตน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐาน 

ยกระดับสูความเปนสากล และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 

 เปาประสงค 

  1) สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดตามเปาหมายสูความเปนสากล

และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

  2) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวม

ในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสูสากล 

  3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา 

มีความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  4) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา

ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

  5) สถานศึกษาในสังกัดมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

  6) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 คานิยมขององคการ 

  "ยึดหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ทํางานเปนทีม" 

 กลยุทธ  

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
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  กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีคุณภาพ 

  กลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย

อํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 จุดเนน  

  จุดเนนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 

  จุดเนนท่ี 2 นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติไทย 

  จุดเนนท่ี 3 เ พ่ิมศักยภาพนักเรียนดานคณิตศาสตร  ดานวิทยาศาสตร  และ

ดานเทคโนโลย ี

  จุดเนนท่ี 4 สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาส

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

  จุดเนนท่ี 5 สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดเนนท่ี 6 นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   

  จุดเนนท่ี 7 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและไดรับ

การรับรองจากการประเมินภายนอก ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

  จุดเนนท่ี 8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  จุดเนนท่ี 9 นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณและภัยพิบัติตางๆ 

 

2.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 

 2.2.1 ความหมายของผูนํา 

 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับภาวะผูนําผูวิจัยพบวามีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

ของคําวา “ผูนํา” ไว ดังนี้ 

 ชัยลักษณ รักษา, สนั่น ฝายแดง และอมรวรรณ วงศโกมลเชษฐ (2552, หนา 10) 

ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลภายในกลุมหรือภายในองคการท่ีไดรับการเลือกตั้งหรือ
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ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการยอมรับจากสมาชิกภายในกลุมใหเปนผูมีอิทธิพลตอสมาชิกภายในกลุม

เปนศูนยกลางตอกลุมหรือตอองคการในการพากลุมหรือองคการปฏิบัติกิจกรรมหรือภารกิจหรือ

การดํารงอยูใหบรรลุตามเปาหมายโดยการรวมกันของบุคคลภายในกลุม 

 ศิวิไล ใจหาญ (2552, หนา 30) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง ผูที่มีอํานาจหรือ

อิทธิพลเหนือผูอ่ืน และมีความหมายในการประสานสัมพันธกับผูรวมงาน ใหปฏิบัติงานรวมกันไปสู

เปาหมายท่ีวางไว และเปนผูท่ีไดรับความไววางใจ เชื่อใจ อีกท้ังไดรับความเคารพนับถือจากผูรวมงาน 

 นวภัทร อุทัยรตัน, มารุต รื่นรวย และอัญชลิตา ดอนดง (2552, หนา 11) ไดใหความหมาย

ไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน มีความคิดริเริ่ม สามารถชักนํา และ

จูงใจใหบุคคลอ่ืนรวมใจในการทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความเต็มใจ รวมถึงสามารถวางแผน

ดําเนินงานไดดี 

 ปาริชาติ เพชรแหน (2553, หนา 14) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีถูกแตงตั้ง

ข้ึนมาหรือไดรับการยกยองข้ึนมา ซ่ึงบุคคลนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการและเปนบุคคลท่ีมี

อํานาจเหนือผูอ่ืน สามารถใชอิทธิพลกําหนดพฤติกรรมและความรูสึกของคนอ่ืนเพ่ือใหบุคคลอ่ืนๆ 

ทําตามเปาประสงคขององคการ 

 สุภาวดี จันทะลับ (2553, หนา 28) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีมีอิทธิพลตอ

บุคคลหรือกลุมในอันท่ีจะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ของกลุม 

 ขวัญศิริ บุญสรรค (2553, หนา 19) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารง

ตําแหนงเปนทางการหรือไมมีตําแหนงเปนทางการก็ได เปนบุคคลที่ไดรับการยกยองโดยพฤติกรรม

ของเขาเหลานั้นมีอิทธิพลโนมนาวใจของบุคคลอ่ืนในการท่ีจะจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามความคิดเห็น

ความตองการหรือคําสั่งของตน  

 จักรพันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553, หนา 11) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมี

ความสามารถในการโนมนาวจิตใจคน มีอํานาจและอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในกลุม สามารถเชื่อมประสาน

ใหคนในกลุมรวมมือกันทํางานใหสําเร็จไดตามเปาหมายของกลุมและของตน 

 สุกัญญา เริ่มรัตน (2554, หนา 20) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง ผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานท้ังหมดของหนวยงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 จีรานุช มูลประเสริฐ (2554, หนา 17) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มี

อํานาจเหนือผูอ่ืน โดยพฤติกรรมของผูนํานั้นมีอิทธิพลโนมนาวจิตใจของบุคคลอ่ืนในการจูงใจใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําสั่งของตนและเปนผูท่ีมีความสามารถในการประสาน

สัมพันธกับผูรวมงานใหปฏิบัติงานรวมกันไปสูเปาหมายขององคการ 

 มันทนา กองเงิน (2554, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับ

การยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืนและสามารถทําใหผูอ่ืนศรัทธาและประสานใหเกิดความรวมมือ

ในการทํากิจกรรมตางๆ ไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนด 
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 ชกิูจ ผลทิพย (2555, หนา 14) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ผู อื่น

อยากเดินตาม เปนแบบอยางท่ีดีได สามารถจูงใจใหบุคคลอ่ืนกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอองคกร

อยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 สุภาพร ทองคํา (2555, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจ

และมีอิทธิพลในการจูงใจบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติตามความคิดเห็น ตลอดจนความตองการของตนเอง

ใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมายขององคการ 

 เสาวนีย บุญไทย (2555, หนา 14) ไดใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ตอกลุมปฏิบัติหนาที่ของความเปนผูนํา บุคคลผูผลักดัน (mobiliser) ผูดลบันดาล (inspirer) 

ผูสรางพลังงานรวม (synergizer) ผูสรางแรงจูงใจกระตุน (motivator) ผูกอใหเกิดพลัง (energizer) 

สามารถสรางความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหเกิดขึ้นในหนวยงานนั้นๆ จนบรรลุผล

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได 

 จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา  ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจ มีอิทธิพล 

ท้ังทางความคิดและพฤติกรรมทางการทํางานตอกลุม และเปนที่ยอมรับจากบุคคล จากกลุม และ

มีความสามารถในการชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

 2.2.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธของผูท่ีอยูรวมกันในการทํางาน โดยเกิดจากการยอมรับ

ของกลุมคน เกิดจากอิทธิพลท่ีสรางข้ึนจากการกระทําดวยความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เกิดจากความรู

ความสามารถตามท่ีผูอ่ืนมองเห็นหรือเกิดจากการไดรับเลือกโดยบุคคลท่ีรวมงานดวย บุคคลเหลานี้

จะตองเกิดการเรียนรูในการท่ีจะเปนผูนํา และสั่งสมประสบการณเพ่ือท่ีจะกาวไปเปนผูนําท่ีมีคุณภาพ 

โดยไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของภาวะผูนําไวดังนี้ 

 นาฮาวาดี (Nahavandi, 2000, pp. 6-7) กลาววา ภาวะผูนําประกอบไปดวยสวนตางๆ 

3 สวนดวยกัน คือ 1) ภาวะผูนํา คือ ปรากฏการณแบบกลุม นั่นคือไมมีผูนําที่ปราศจากผูตาม

ภาวะผูนํานั้นจะรวมถึงการมีความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตออีกคนหนึ่ง หรือการท่ีสามารถ

ชักจูงใจผูอ่ืนไดนั่นเอง 2) ผูนําใชอํานาจหรือชี้นํากลุมใหเชื่อในการกระทําหรือความสําเร็จในเปาหมาย

นั้นๆ ดังนั้นภาวะผูนํา คือ เปาหมายของการดําเนินงานโดยตรงและบทบาทท่ีแสดงในกลุมและองคการ 

3) การแสดงใหเห็นวาเปนผูนํานั้น สันนิษฐานไดจากการแบงกลุมหรือการจัดลําดับชั้นภายในกลุม 

บางกรณีลําดับชั้นเปนปกติท่ัวไปซ่ึงงายตอการบงบอกวาใครเปนผูนํา นั่นคือผูนําจะอยูในลําดับบนสุด 

บางกรณีก็ซับซอนและบางครั้งก็มีการยืดหยุน 

 โอเลยรี่ (O' Leary, 2000, p. 2) กลาววา ภาวะผูนําเปนความสามารถในการชักจูงผูอ่ืน

ใหทําตามท่ีตนเองตองการได 

 ดราฟท (Draft, 2005, p. 5) กลาววา ภาวะผูนําเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา 

(leaders) และผูตาม (followers) ท่ีมีความตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและการเปลี่ยนแปลงนั้น

สะทอนจุดมุงหมายท่ีมีรวมกันระหวางผูนําและผูตาม 
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 เนตรพัณณา ยาวิราช (2550, หนา 1) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมี

ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน เปนผูทําให

บุคคลอ่ืนไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนํามีหนาท่ีในการอํานวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา

ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหกิจกรรมงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ท่ีตองการ 

 วิเชียร วิทยาอุดม (2550, หนา 3) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ลักษณะสวนตัว

ของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเม่ือไดมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปนความสามารถที่เกิดขึ้นระหวาง

ท่ีมีการทํางานรวมกันหรือรวมอยูในเหตุการณเดียวกัน ในอันท่ีจะทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสู

เปาหมายและประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําจะมีมากมีนอยข้ึนอยูกับประสบการณ และการฝกฝนของ

แตละบุคคล 

 อินทร กิตติกอง (2550, หนา 7) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีมี

อิทธิพลตอบุคคลอ่ืนในการชักจูงผูอ่ืนใหรวมกันทํางานดวยความเต็มใจ และมีความกระตือรือรน 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามท่ีไดกําหนดไว 

 ธีรศักดิ์ เจิมมงคล (2550, หนา 15-16) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง สภาพ

ความสัมพันธรูปหนึ่งท่ีผูบริหารมีพฤติกรรมการใชอํานาจ อิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจใหผูอ่ืน

ดําเนินการไปในทิศทาง และวิธีกําหนดในความรวมมือรวมใจกันใชความพยายามในการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

 บุษราภรณ ชื่นชม (2550, หนา 29-30) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ

อิทธิพลท่ีชวยใหกลุมบุคคล สามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเปนกระบวนการของการแลกเปลี่ยน

ในการปฏิสัมพันธท่ีมีความสลับซับซอนและมีความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา 

 ศรุดา ชัยสุวรรณ (2552, หนา 5) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง บุคคล

ท่ีเปนหัวใจสําคัญขององคกร สามารถใชศาสตรและศิลปเพ่ือการบริหารจัดการและการประสานงาน

ระหวางตนเอง คนในองคกรและการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีความสุข 

 สันติ บุญภิรมย (2552, หนา 230) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะของ

บุคคลคนหนึ่งท่ีโนมนาวใหบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคนไดแสดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ีผูนํา

ประสงคภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่งเพ่ือใหบรรลุไปตามเปาหมายของสวนรวมหรือของผูนํา

ไดอยางไมมีเง่ือนไข 

 ชัยชาญ นอยนัน, ทวี แยมดี และลูกน้ํา มากลิ่น (2552, หนา 12) ไดใหความหมายไววา 

ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ การแสดงพฤติกรรม การใชอิทธิพลของผูนําท่ีใชในการโนมนาวชักนํา

ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลในองคกรปฏิบัติตามความตองการไปสูเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 ปาริชาติ เพชรแหน (2553, หนา 17) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง 

ความสามารถในการใชอิทธิพลท่ีหลากหลายกับบุคคลอ่ืนใหไดมาถึงความสําเร็จของงานนั้น 
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 สุภาวดี จันทะลับ (2553, หนา 28) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ

ท่ีผูหนึ่งมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมในอันท่ีจะกอใหเกิดการกระทํา กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมโดยใชการจูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็น 

ความตองการของตนไดดวยความเต็มใจ ความยินดีท่ีจะใหความรวมมือ 

 กชรัตน ทวีวงศ (2553, หนา 19) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพล

ซ่ึงเปนการใชอํานาจหรือความสามารถในการจูงใจ ท่ีมีอยูภายในตัวของผูนําใหผูอ่ืนเกิดการมีสวนรวม

และเกิดแรงจูงใจของบุคคลในองคการ 

 ชนะชัย นาทสีทา (2553, หนา 24) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีแสดงออกเก่ียวกับการใชอิทธิพล ซ่ึงเปนอํานาจภายในตัวเองของผูนํา โดยอาศัยการใชศิลปะของ

อิทธิพล เพ่ือจูงใจผูเขารวมงาน 

 ภารดี อนันตนาวี (2553, หนา 77) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง  กระบวนการ

และสถานการณท่ีบุคคลหนึ่งไดเปนท่ียอมรับใหเปนผูนําในกลุมและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ

สมาชิกในกลุมบุคคลนั้น สมาชิกในกลุมเชื่อวามีความสามารถในการแกปญหาตางๆ ท่ีกลุมเผชิญอยูได 

โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี หรือการกระทําของผูนําในการชักจูง หรือชี้นําบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 สมลักษณ รูปเชิด (2554, หนา 38) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะ 

ความสามารถ กระบวนการ ในการใชและสรางอิทธิพลจูงใจ เพ่ือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกัน

ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุตามวัตถุประสงค จุดหมาย เปาหมายท่ีกําหนดไวใหสําเร็จ 

 สุวรรณี เชยสมบัติ (2554, หนา 18) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ

ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมคน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน

ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตางๆ ตามความตองการ

โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย 

 ภาวัฒน พันธแพ (2546, หนา 11;  อางถึงใน สมลักษณ รูปเชิด, 2554, หนา 38) 

ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะในการจูงใจคนใหกระทําตามสิ่งท่ีผูนําปรารถนา

โดยท่ีผูตามเต็มใจและมีความสุขและนําไปสูความสําเร็จในสิ่งท่ีผูนําปรารถนา 

 สมคิด บางโม (2545, หนา 229; อางถึงใน สมลักษณ รูปเชิด, 2554, หนา 38) ไดใหความหมาย

ไววา ภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีผูนําใชอิทธิพลตางๆ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกันปฏิบัติหนาท่ี

ใหบรรลุเปาหมาย อิทธิพลดังกลาวนี้อาจเปนไปไดท้ังในทางบวกและทางลบ 

 พรนพ พุกกะพันธุ (2544, หนา 1-2; อางถึงใน ปริฉัตร เล็กตวง, 2554, หนา 20) ไดให

ความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความเปนผูนําของบุคคลท่ีจะประสานชวยใหคนท้ังหลายรวมกัน

โดยท่ีวาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือทําการรวมกันก็ตามใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายท่ีดีงามหรือ

อีกนัยหนึ่ง ภาวะผูนําก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคลท่ีชักนํา

ใหคนท้ังหลายประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 
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 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 11-12; อางถึงใน เรวัตร ภูแยม, 2554, หนา 17) ไดกลาวถึง

ภาวะผูนําไวดังนี้ 

  1) เปนความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานการกระทําตามท่ีผูนําตองการและ

สามารถจูงใจบุคคลอ่ืนใหกระทํากิจกรรมท่ีชวยบรรลุเปาหมายขององคการได 

  2) เปนกระบวนการความเปนผูนาํจากการใชอิทธิพลท่ีจะควบคุมและประสานงาน

กิจกรรมของสมาชิกกลุมใหบรรลุเปาหมาย 

  3) เปนลักษณะความสัมพันธทางอํานาจอยางหนึ่งของผูนําจนไดรับการยอมรับนับถือ

ในพฤติกรรมของเขาจากสมาชิกของกลุมและกลุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  4) อิทธิพลในตัวของผูนําท่ีนํามาใชใหเขากับสถานการณโดยการชี้แนะผานกระบวนการ

สื่อสารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

  5) การกระทํารวมกันระหวางบุคคลโดยมีบุคคลคนหนึ่งทําหนาท่ีใหการชี้นําการกระทํา

ดังกลาวทําใหบุคคลอ่ืนๆ เชื่อม่ันในผลงานของเขา ซ่ึงสามารถพิสูจนไดจากลักษณะการแสดงออก

ในการชี้แนะตามท่ีเขาไดแนะนําไว 

  6) ความคิดริเริ่มและการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติการรวมกัน 

  7) การท่ีบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากและทําใหเกิดการยอมรับเก่ียวกับการบริหารงานประจํา

ในองคการ 

  8) เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลท่ีมีตอการดําเนินงานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการและมีการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนใชอิทธิพล

ใหกลุมธํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของตน 

 แบสส (Bass, 1981, pp. 7-14; อางถึงใน ภัทรพร อะพรรัมย, 2555, หนา 20) ไดรวบรวม

ภาวะผูนําออกเปน 11 กลุม คือ 

  1) ภาวะผูนําในฐานท่ีเนนกระบวนการของกลุม (group process) ภาวะผูนํา

เปนผลของการเปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 

  2) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ ภาวะผูนําเปน

การผสมผสานคุณลักษณะตางๆ (traits) ท่ีชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จ 

  3) ภาวะผูนําในฐานะเปนศิลปะท่ีกอใหเกิดการยินยอมตาม (compliance) ภาวะผูนํา

เปนการใชอํานาจท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมท่ีจะทําใหสมาชิกของกลุม

ทําตามท่ีผูนําตองการ 

  4) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการใชอิทธิพล เปนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ 

ของสมาชิกของกลุม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามความสมัครใจ มิใชการขูเข็ญ บังคับ 

  5) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนพฤติกรรม ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของ

กับการควบคุม สั่งการกิจกรรมของกลุม 
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  6) ภาวะผูนําในฐานท่ีเปนรูปแบบของการจูงใจ (persuasion) ภาวะผูนําเปนศิลปะ

ในการเกลี้ยกลอม จูงใจ หรือดลใจ สมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปนการจูงใจใหบุคคลอ่ืนทําตามมิใชการบังคับ ขูเข็ญ หรือใชอํานาจ 

  7) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนความสัมพันธของอํานาจ (power relation) ภาวะผูนํา

เปนความแตกตางระหวางอํานาจของผูนํากับผูตาม ผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตาม

ปฏิบัติตาม 

  8) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย ตามแนวคิดนี้ภาวะผูนํา

เปนเครื่องมือท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือการบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํามุงสนใจงานมากกวาบุคคล 

  9) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนผลของปฏิสัมพันธ ภาวะผูนําเปนผลของการกระทําของกลุม 

ซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม และปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยกันเอง 

  10) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนําแตกตางจาก

บทบาทของผูตาม บทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆ ในกลุม และควบคุม

ชี้นํากิจกรรมของกลุมเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 

  11) ภาวะผูนําในฐานะท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ผูนําหนาท่ีกําหนดขอบขาย

และสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดชองทางและเครือขายของการติดตอสื่อสาร ตลอดจน

กระบวนการของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลภาวะผูนําเปนผลของปฏิสัมพันธภายในกลุม ผูนํา

มุงสนใจบุคคลมากกวางาน 

 ชกิูจ ผลทิพย (2555, หนา 16) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการ

ในการจูงใจใหบุคคลใชความพยายามของตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถ มีความกระตือรือรน

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

 เรียมจิต พันพิทักษ (2555, หนา 23) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถ

ดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพล

ตอผูอ่ืน การมีปฏิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคิดไปสูการปฏิบัติ  

 จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวาง

ผูนําและผูตาม โดยผานกระบวนการหรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลคนหนึ่งที่มีอิทธิพล

ซ่ึงสามารถชักจูงหรือโนมนาวใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตามตนเองดวยความเต็มใจ ถือไดวาเปนบุคคลท่ีเปน

ศูนยรวมของผูรวมงาน ท้ังยังเปนผูท่ีสามารถกระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมายท่ีองคการนั้นๆ ไดกําหนดไวจนสําเร็จ 

 2.2.3 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

 ผูนําเปนผูมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและบุคคลเหลานั้นไป โดยไดรับความไววางใจ

และเชื่อม่ันอยางเต็มท่ีสวนภาวะผูนําเปนศิลปะ หรือความสามารถของบุคคลท่ีจะจูงใจหรือใชอิทธิพล

ตอบุคคลอ่ืนในสภาพการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใชกระบวนการสื่อความหมาย
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ใหผูอ่ืนรวมมือรวมใจกับตนในการดําเนินการ จนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว 

 ภาวะผูนําท่ีดีไมไดติดตัวมาแตกําเนิด หากแตไดรับการปรุงแตงโดยผานกระบวนการศึกษา

อบรมและประสบการณอยางตอเนื่อง การศึกษาอบรมจึงทําใหเกิดภาวะผูนําพื้นฐานในตัวบุคคล 

สวนสิ่งแวดลอมสามารถทําใหภาวะผูนําพ้ืนฐานเปลี่ยนไปไดไมวาจะเปนในทางท่ีดีข้ึนหรือแยลง 

 ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีในการนําพาองคการสูเปาหมายจึงเปนเรื่องจําเปนท่ีจะตองมี

ภาวะผูนําเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคการใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา ดังนั้น

จึงมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําอยางตอเนื่อง (สุวรรณี เชยสมบัติ, 2554, หนา 18) 

 สมพงศ เกษมสิน (2521, หนา 285; อางถึงใน เอกชัย ปานัน, 2552, หนา 12) ไดกลาววา 

ภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงานบุคคล เพราะผูนําเปนดังดวงประทีปของหนวยงาน 

ผูนําเปนจุดรวมแหงพลังของสมาชิกในองคการ ดังนั้นผูนําจึงเปนเสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานในสวนรวม ความสามารถและลักษณะของผูนํา

มีความสัมพันธใกลชิดกับปริมาณ คุณภาพ และ คุณคาขององคการท่ีมีผลสะทอนใหเปนประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูนํายังเปนตัวอยางในการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานอีกดวย โดยนัยนี้ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอผูรวมงาน 

ตอผูใตบังคับบัญชาตอสถาบัน โดยเฉพาะตอความสําเร็จขององคการเปนอยางยิ่ง 

 ในองคการผูบริหารหรือผูนําจะนําพาองคการไปสูเปาหมายท่ีวางไวได ข้ึนอยูกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารหรือผูนํานั้น การดําเนินกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมเกิดจากการท่ีสมาชิก

คนใดคนหนึ่งใชอิทธิพลหรืออํานาจท่ีมีอยูจูงใจใหสมาชิกภายในกลุมคลอยตาม เพื่อปฏิบัติกิจกรรม

ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน พลังของกลุมทํางานสําเร็จไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความสามารถ

ของผูนํากลุม ท่ีจะทําใหสมาชิกซ่ึงเปนผูตามในขณะนั้น เกิดความศรัทธายอมรับ และพรอมท่ีจะรวม

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จได ซ่ึง ถวิล เก้ือกูลวงศ (2530, หนา 219; อางถึงใน เอกชัย ปานัน, 

2552, หนา 12) ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําเปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งขององคการ ท้ังนี้โดยสอดคลองกับ 

สมคิด บางโม (2539, หนา 218; อางถึงใน เอกชัย ปานัน, 2552, หนา 13) ซ่ึงไดกลาววา ภาวะผูนํา

หรือความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการในอันท่ีจะดําเนินงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางมาก ความลมเหลวขององคการตางๆ ท่ีเปนมา สืบเนื่องจาก

การขาดผูนําท่ีมีประสิทธิภาพแทบท้ังสิ้น ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูนําไดใชภาวะผูนํา 

ซ่ึงภาวะผูนํานั้นมีหลายแบบ แลวแตวาจะเลือกใชแบบใดใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเก่ียวของ 

การเลือกแบบภาวะผูนํา ผูนําควรคํานึงถึงผูใตบังคับบัญชา สถานการณและบุคลิกภาพผูนําเอง 

สอดคลองกับ ชูกิจ ผลทิพย (2555, หนา 17) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําเปนตัวชวยหรือผลักดันสนับสนุน

การปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมท้ังการรักษาสภาพองคกรใหม่ันคง 
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 2.2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน

ไดนําเสนอตัวแปรท่ีเก่ียวของไวดังนี้  

  1) ภาวะผูนําตามทฤษฏีของ แบสส (Bass, 1985, p. 64) 

    ภาวะผูนําตามทฤษฏีของ แบสส (Bass, 1985, p. 64) แบงออกเปน 2 แบบใหญๆ 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (transformational 

behaviors) มีพฤติกรรมอยู 4 องคประกอบ ไดแก ใชอิทธิพลดานอุดมการณ (idealized influence) 

หรือท่ีเรียกกันวา การสรางบารมี การมุงความสัมพันธเปนรายคน (individualized consideration) 

การจูงใจดานแรงดลใจ (inspirational motivational) และการกระตุนการใชปญญา (intellectual 

stimulation) สวนผูนําแบบแลกเปลี่ยนพฤติกรรม (transactional behaviors) มีอยู 3 องคประกอบ 

ไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent rewards) การบริหารแบบวางเฉย ซ่ึงแบงออกเปน 

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception) และการบริหารแบบวางเฉย

เชิงรับ (passive management by exception) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez-faire 

leadership) โดย แบสส เห็นวา แมภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงจะตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

อยางเดนชัด แตโดยกระบวนการแลวไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันไดอยางแทจริง โดยเขายอมรับวา 

ผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําไดทั้งสองแบบในเวลาและสถานการณที่ตางกัน ทั้งภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

   เม่ือแรกเริ่มเสนอทฤษฎีใหมๆ แบสส (Bass, 1985, p. 64) ไดระบุภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนแปลงไวเพียง 3 องคประกอบ ไดแก ความเสนหา (charisma) การกระตุนการใชสติปญญา 

(intellectual stimulation) และการมุงความสัมพันธเปนรายคน (idealized influence) คือพฤติกรรม

ท่ีสามารถกระตุนความรูสึก ดานอารมณของผูตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเรียนแบบและผูกพันตอผูนํา 

การกระตุนการใชสติปญญา คือ พฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอปญหาไดดีจนสามารถ

ทําใหผูตามมองเห็นปญหาดังกลาวมาจากมุมมองใหมของตนไดเอง สวนการมุงความสัมพันธเปนรายคน

เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเก่ียวกับการใหสนับสนุน กระตุนใหกําลังใจและการเปนพี่เลี้ยงสอนแนะแก

ผูตามตอมาทฤษฎีของ แบสส ไดปรับปรุงใหม (Bass & Avolio, 1994, pp. 9-16) จึงเพ่ิมภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งองคประกอบ คือ การจูงใจดานแรงดลใจ (inspirational motivational) 

ซ่ึงภาวะผูนําท่ีเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือดึงดูดใจวิสัยทัศน โดยการใชสัญลักษณเพ่ือใหเกิดความพยายาม

ของผูตามสูงข้ึนและการท่ีผูนําแสดงแบบอยางของพฤติกรรมแกผูตาม เปนตน ปฏิสัมพันธของผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพท้ังสี่องคประกอบดังกลาว ตางมีความสัมพันธตอกันและมีปฏิสัมพันธรวมกัน

ในการกอใหเกิดอิทธิพลใหการเปลี่ยนแปลงข้ึนแกผูตาม 

   สวนสภาวะผูนําแลกเปลี่ยนนั้นในระยะแรกของทฤษฏีแบสส ไดระบุวา พฤติกรรม

ไวเพียง 2 องคประกอบ ไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward) กับการบริหาร
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แบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception) การใหรางวัลตามสถานการณหมายถึง 

พฤติกรรมของผูนําในการกําหนดความชัดเจนของงานท่ีใชเปนเกณฑท่ีสมควรไดรับรางวัลเพ่ือใชเปน

เครื่องจูงใจแกผูตาม สวนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ไดแก พฤติกรรมของผูนําท่ีใชการลงโทษ

ตามสถานการณ เพ่ือใหผูตามเกิดการปรับปรุงแกไขในสถานการณ เพ่ือใหผูตามเกิดการปรับปรุงแกไข

ในกรณีผลงานเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานท่ีกําหนด ตอมามีการปรับปรุงทฤษฏีใหม (Bass & Avolio, 

1994, pp. 9-16) ไดเพ่ิมภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอีก 2 องคประกอบ ไดแก การบริหารแบบวางเฉย

เชิงรุก (active management by exception) ซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเก่ียวกับการเขาไปติดตาม

ตรวจสอบ ผูตาม แลวดําเนินการแกไขเพ่ือใหแนใจวางานท่ีสําเร็จออกมานั้นมีประสิทธิผล สวนเพ่ิมอีก

องคประกอบหนึง่คือ การบริหารแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire) เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีไมให

ความสนใจใดๆ ไมวาดานงานหรือดานคน (เชน ไมเอาใจใสดูแลชวยเหลือ ไมรับรูปญหา ไมสนใจ

ความตองการของลูกนอง) มีลักษณะปลอยทุอยางเกิดข้ึนและเปนตามยถากรรมเหมือนไมมีผูนํา 

ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางคน จึงไมนับรวมการบริหารแบบปลอยตามสบายวาเปนการบริหารหรือเก่ียวกับ

ภาวะขาดผูนํา (non-leadership) กรณีนี้ทําใหภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของจริงมีเพียง 

3 องคประกอบเทานั้น รายละเอียดของพฤติกรรมท้ัง 7 องคประกอบของผูนํา 

   นอกจากนี้ ทฤษฏีของแบสส ดังกลาวยังเพ่ิมความสําคัญในการเอาใจใสตอ

ความตองการของผูตามมากกวาผูนาํ โดยการเสนอแนะวาในสถานการณท่ีผลงานของผูตามไมเปนไปตาม

เปาหมายของผูนําควรเพ่ิมระดับความเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้จึงอธิบาย

ความเปนผูนําแบบเปลี่ยนแปลง จึงเปนแบบตอเนื่องกับความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนมากกวา

ท่ีจะแยกเปนอิสระออกจากกันอยางแทจริง 

 

    

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง         ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน                      ขาดภาวะผูนํา 

 

ภาพ 2  แถบความตอเนื่องของภาวะผูนํา (leadership continuum) 

ท่ีมา: (Bass & Avolio, 1994, pp. 9-16) 

 

   องคประกอบพฤติกรรมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational 

leadership factors) ผูนําแบบเปลี่ยนแปลงจะใหความใสใจตอการทํางานของผูตามโดยเฉพาะ

จะพัฒนาตามใหงอกงามตามขีดศักยภาพไปพรอมกัน ผูนําท่ีมีลักษณะเปลี่ยนสภาพนั้น มีระบบคานิยม

และอุดมการณของตนท่ีเขมแข็ง ซ่ึงสามารถสงผลตอการเพ่ิมแรงจูงใจของผูตามใหปฏิบัติไปในแนวทาง

ท่ีดีงามของตนท่ีเขมแข็ง ซ่ึงสามารถสงผลตอการเพ่ิมแรงจูงใจของผูตามใหปฏิบัติไปในแนวทางท่ีดีงาม

ตอสวนรวมมากกวาเพ่ือประโยชนของตนเอง (Bass, 1985, p. 66) 
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   (1) การสรางบารมี (charisma) เปนพฤติกรรมท่ีผูนําแบบเปลี่ยนสภาพแสดงออก

ดวยแบบตัวอยางบทบาทหนาท่ีเขมแข็งใหผูตามมองเห็น เม่ือผูตามรับรูพฤติกรรมดังกลาวของผูนํา

แลวก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีการประพฤติปฏิบัติ

ท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับวาเปนที่ถูกตองดีงาม ดังนั้นจึงไดรับ

การนับถืออยางลึกซ้ึงจากผูตาม พรอมท้ังไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย ผูนําจึงสามารถทําหนาท่ี

ใหวิสัยทัศนและสรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม 

     โดยสาระแลวองคประกอบดานความเสนหาบงบอกถึงการมีความสามารถพิเศษ

ของบุคคลซ่ึงจะสงผลใหผูอ่ืนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ีบุคคลนั้นกําหนดไว 

    (2) การสรางแรงดลใจ (inspirational motivational) เปนพฤติกรรมของผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพท่ีแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตาม 

ดวยการสรางแรงดลในใหยึดม่ันและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการในทางปฏิบัติผูนํามักจะใช

สัญลักษณและการปลุกเราอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมายแทนการทําประโยชนเฉพาะตน 

ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานทีม ผูนําพยายามจูงใจผูตามใหทํางาน

บรรลุเกินเปาหมายที่กําหนดไวโดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็นความสําคัญวาเปาหมาย และ

ผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหองคการเจริญกาวหนา

ประสบความสําเร็จได 

   (3) กระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) เปนพฤติกรรมของผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ ท่ีแสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยวิธีการฝกคิด

ทวนกระแสความเชื่อและคานิยมเดิมของตน หรือของผูนํา หรือองคการ ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ

จะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดข้ึนแกผูตามและจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการทดลองวิธีการใหมๆ 

ของตนหรือตองการริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเก่ียวกับงานขององคการสงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออก

และวิธีการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 

   (4) การมุงความสัมพันธ เปนรายคน ( individual ized consideration) 

เปนพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนสภาพท่ีมุงเนนความสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศของการทํางานท่ีดี

ดวยการใสใจรับรูและพยายามตอบสนองตอความตองการเปนรายบุคคลของผูตามท่ีจะแสดงบทบาทเปน

ครูพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการชวยเหลือผูตามไดพัฒนาระดับความตองการของคนสู

ระดับสูงข้ึน เชน สูระดับการนับถือตนเอง (self esteem) โดยผูนําใชวิธีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ

แกผูตาม เพ่ือเพ่ิมการเรียนรูและความกลารวมท้ังความเชื่อม่ันใจแกผูตาม ตัวอยางของผูนําในลักษณะนี้ 

ไดแก ผูนําที่ใชเวลาในการดูแลเอาใจใสแกพนักงานรายบุคคลดวยวิธีการเฉพาะของแตละคน 

พฤติกรรมท่ีผูนําใชกับผูตาม แตละคนแตกตางกัน เชน บางคนจําเปนตองใชการดูแลอยางใกลชิด 

ในขณะท่ีบางคนท่ีมีความรับผิดชอบสูงดีอยูแลวก็ใหใชวิธีการใหอิสระ เปนตน 
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   องคประกอบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership factors) 

ผูนําแบบแลกเปลี่ยนตางไปจากผูนําแบบเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ไมตอบสนองความตองการรายบุคคล

ของผูตามรวมท้ังไมพัฒนาความเจริญงอกงามใหแกผูตาม ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะมุงใชสิ่งของมีคาราคา

เพ่ือเปนเครื่องแลกเปลี่ยนกับการทํางานของผูตาม โดยเม่ือผูตามไดทําตามท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จแลว

ไดสิ่งตอบแทน ขณะท่ีผูนําจะนําผลงานจากลูกนองไปเปนผลงานของตน ดังนั้นผูนําแบบแลกเปลี่ยน

มีอิทธิพลก็เพราะผูตามมองเห็นวาหากทําตามที่ผูนําตองการแลวตนจะไดรับประโยชนที่พอใจ

เปนสิ่งตอบแทน (Bass, 1985, p. 66) 

   (1) การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent rewards) บางครั้งเรียกวา

การแลกเปลี่ยนท่ีสรางสรรค (constructive transaction) เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม โดยถาหากผูตามใชความพยายามเพ่ิมมากข้ึน

ก็จะไดรับรางวัลเปนสิ่งแลกเปลี่ยน ตอบแทน ผูนําแบบนี้จะทําเง่ือนไขขอตกลงวาหากผูตามทําสําเร็จ

ตามท่ีตนตองการแลวจะไดอะไรตอบแทนบางตามเกณฑท่ีตกลงกันไว 

   (2) การบริหารแบบวางเฉย ซ่ึงแบงออกเปน 2 องคประกอบ ไดแก 

      ก. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception) 

เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยน ท่ีใชวิธีการทํางานแบบเดิมและปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม

ตราบเทาท่ีวิธีการทํางานแบบเกายังใชไมไดผล แตจะเขาไปแทรกแซงก็ตอเมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึน

หรือทํางานไดต่ํากวามาตรฐาน โดยผูนําท่ีบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active form) จะแสดงออก

ทางพฤติกรรมเขาไปกํากับตรวจสอบลูกนองอยางใกลชิดวาไดทําผิดหรือฝาฝนระเบียบกฎเกณฑ

ท่ีกําหนดหรือไม หากตรวจสอบพบผูนําก็จะใชมาตรการเชาแกไขโดยทันที 

      ข. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception) 

เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่คลายกับแบบเชิงรุก กลาวคือ จะใชวิธีการทํางานแบบเดิม

และพยายามรักษาสถานภาพเดิมตราบเทาท่ีวิธีการทํางานแบบเกายังใชไดผล แตจะเขาไปแทรกแซง

ก็ตอเม่ือมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นหรือการทํางานไดต่ํากวามาตรฐานโดยผูนําบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ

จึงมีผลรายแรงตอแรงจูงใจของผูตามยิ่งกวาแบบเชิงรับดังกลาวแลว 

   (3) การบริหารแบบขาดภาวะผูนํา (non-leadership) หรือปลอยตามสบาย 

(laissez-faire) จากรูปแบบพฤติกรรมของภาวะผูนําดังกลาวมาแลวจะเห็นวาการบริหาร

แบบขาดภาวะผูนํา (on-leadership) หรือปลอยตามสบาย (laissez-faire) นั้นถูกจัดอยูดานขวามือสุด

ของแถบความตอเนื่องของภาวะผูนําถูกแยกออกจากพฤติกรรมของท้ังผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนดวยเหตุผลเพราะเปนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับวาไมมีผูนํา (non-leadership) 

ดวยการปลอยใหสิ่งตางๆ เกิดข้ึนและคงอยูตามยถากรรมมากกวาคําวา “laissez-faire” (หรือปลอย

ตามสบาย) เปนภาษาฝรั่งเศสท่ีใชกับ laissez-faire leader หมายถึง ผูนําท่ี “ถอนมือออกแลวปลอย

ใหสิ่งตางๆ วิ่งไปเอง” (hand-off-let-things ride) เพราะการบริหารแบบปลอยตามสบายนั้นหัวหนา

จะปลอยใหงานดําเนินการไปตามยถากรรมไมเขาไปยุงกับงาน เม่ือเกิดปญหาหรือขอผิดพลาดข้ึน
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ก็วางเฉยไมสนใจเก่ียวของ แตจะพยายามเอาตัวรอดไมตัดสินใจ ไมใหขอมูลยอนกลับ ไมสนใจหรือ

ใหแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นภาวะดังกลาวจึงเหมือนกับขาดภาวะผูนํา ผูนํา (non-leader) 

และไมเปนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนแตอยางใด 

   จากแนวคิดของ แบสส (Bass, 1985, p. 67) เก่ียวกับผูนําทั้งสองแบบนี้

ในแงความสัมพันธเก่ียวของตอกัน ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมตอมาวา ผูนําคนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมได

ทั้งที่เปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนแปลงในสัดสวนที่แตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับ

แตละสถานการณดวยเหตุนี้ความเปนผูนําท้ังสองแบบจึงเชื่อมโยงตอกันแบบตอเนื่อง (leadership 

continuum) แทนท่ีจะแยกออกจากกันเปนอิสระ จากแนวคิดดังกลาวทําใหนักวิชาการบางคนเชื่อวา

การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริงนั้น จะมีทั้งความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนควบคูกับ

ความเปนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมไปตามสถานการณ ซ่ึงความสัมพันธของผูนําท้ังสองแบบ

ดังกลาวข้ึนอยูกับสมมติฐานความเชื่อท่ีวาผูนําท่ีประสบความสําเร็จนั้นตองวัดจากความมีประสิทธิภาพ 

(efficiency) ผูนําก็จําเปนตองแสดงพฤติกรรมท้ังการบริหารจัดการ (managing) ควบคูไปกับการนํา 

(leading) นั่นก็หมายความวา จําเปนตองมีท้ังความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนแปลง

ควบคูกันไป 

  2) ภาวะผูนําตามแนวคิดของวัดแมน และยามาริโน (Wadman, & Yammarino, 

1991, pp. 9-16) ไดกลาววาภาวะผูนําไวดังนี้ 

   (1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ (idealized influence of charisma 

leadership: II or CL) หมายถึง การท่ีผูประพฤติตนเปนแบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตามผูนํา

ท่ีนายกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกัน 

ผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา สิ่งท่ีผูนําตอง

ปฏิบัติเ พื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผู

ตาม ผูนําจะมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอาแตอารมณสามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณ ผูนํา

เปนผูท่ีไวใจจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงท่ี

จะใชอํานาจเพ่ือประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชน

ของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง 

ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความ

จงรักภักดี และความม่ันใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัย

วิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือ

การบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมผูนําจากการสรางความม่ันใจใน

ตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ

บรรลุเปาหมาย และปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ 

   (2) การสรางแรงบันดาลใจ (inspiration motivation: IM) หมายถึง การท่ีผูนํา

จะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย
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และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนาํจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ใหมีชีวิตชีวา 

มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกผูนําจะทําใหผูตาม

สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนํา

จะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อม่ันและ

แสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม

ผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของ

ตนเองตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวา การสรางแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึนผานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทําใหผูตาม

รูสึกวาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาท่ีตนเองเผชิญได สวนการกระตุน

ทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค (Cohen, 

1990, pp. 58-60) 

   (3) การกระตุนเชาวปญญา (intellectual stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผูนํา

มีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการ

หาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและ

สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน 

การเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิธีทางแบบใหมๆ 

มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา 

มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิด

และเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําให 

ผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวา

สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน 

ผูตามจะไดรับการกระตุนทางปญญาเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตาม

ในการท่ีจะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง (Bass, Waldman, & Bruce, 1990, p. 15) 

   (4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (individualized consideration: IC) ผูนํา

จะมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และ

ทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (coach) และเปนท่ีปรึกษา (advisor) ของผูตาม 

แตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล 

เพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงามใหสูงข้ึน 

นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตาม โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของ

การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติ

ของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับอํานาจ

การตัดสินใจดวยตัวเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานท่ีเครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางท่ีมากกวา ผูนํา

มีการสงเสริมการศึกษาสองทาง และมีการบริหารดวยการเดินดูรอบๆ (management by walking 
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around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจก

บุคคลเปนบุคคลท้ังคน (as a whole person) มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต 

ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสในเรา (empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงาน

เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตามเปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรู

สิ่งใหมๆ ท่ีทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวยให

กาวหนาในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยูหรือไมโดยผูตามจะไมรูนึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ (Zeleznik, 

1989, pp. 7-13) 

   (5) การใหรางวัลตามสถานการณ (contingent reward: CR) ผูนําจะทําใหผูตาม

เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยน

รางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพ่ิมข้ึน ใหโบนัส เมื่อผูตาม

สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีคาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจ

ดวยแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก (Bass, 1985, p. 72) 

  3) ภาวะผูนําตามแนวความคิดตาขายการบริหาร (managerial grid) 

   เปนการศึกษาภาวะผูนําในกลุมทฤษฎีทางดานพฤติกรรมของผูนํา ซ่ึงแนวความคิดนี้ 

เสนอโดย เบลค และมูลตัน (Blake & Mouton) แนวความคิดนี้ศึกษาผูนําจากพฤติกรรมที่ผูนํา

แสดงออกโดยแบงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีมุงเนนความสัมพันธของพนักงาน 

(concern for people) และพฤติกรรมที่มุงเนนความสําเร็จของงาน (concern for production) 

แนวการศึกษาตาขายการบริหาร นํามิติดานภาวะผูนําท้ังแบบท่ีเนนความสําคัญของผูปฏิบัติงาน และ 

ความสําคัญของผลงานมากําหนดเปนแกนของตาราง และกําหนดใหแตละมิติแบงระดับของการให

ความสําคัญในดานตางๆ ตั้งแต 0-9 การศึกษารูปแบบของภาวะผูนําก็จะพิจารณาใหระดับความสําคัญ

ในเกณฑท้ัง 2 มิติ กลาวคือ ดานการใหความสําคัญกับผลงานก็จะพิจารณาวาผูนําใหความสําคัญกับ

ผลสําเร็จของงานมากนอยเพียงไร โดยใหระดับตั้งแต 0-9 ในเกณฑดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน

ก็เชนกันจะ Low นํามากําหนดระดับคะแนนตั้งแต 0-9 (Blake & Mouton, 1964, p. 11) 
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 High            

 9 1.9         9.9  

 8            

 7            

 6            

มุงท่ีคน 5     5.5        opportunist 

 4            

 3            

 2            

 1 1.1         9.1  

 Low 1 2 3 4 5 6 7 8  9 High 

        มุงท่ีผลิตผล 

 

ภาพ 3  แบบของภาวะผูนําตามแนวคิดตาขายการบริหาร (managerial grid) 

ท่ีมา: (Blake & Mouton, 1964, p. 11) 

 

   การกําหนดดังกลาวทําใหสามารถสรางตาราง และแบงรูปแบบภาวะผูนําออกเปน 

7 กลุม คือ 

   (1) ผูนําแบบ 1, 1 หรือ ผูนําที่ปลอยเสรี (laissez-faire or impoverished 

management) เปนผูนําท่ีไมสนใจในการสรางผลงานหรือทํางานใหสําเร็จและไมสนใจท่ีจะสราง

ความสัมพันธระหวางพนักงานและแรงจูงใจในการทํางาน ผูนําประเภทนี้จะมีสวนในการทํางาน

นอยมาก คือ ทําเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อไมใหตนเองพนจากตําแหนง ผูนําจะใชความพยามยาม

ในการปฏิบัติงานนอยที่สุด เพื่อใหงานบรรลุผลตามเกณฑขั้นต่ําสุดที่ไดวางไว ผูนําในแบบ 1, 1 

จะไมเขามามีบทบาทในการตัดสินใจของกลุม หรือพนักงานมากนัก การดําเนินงานของพนักงาน

จะปลอยเสรีใหเปนภาระหนาท่ีของกลุมและพนักงานผูปฏิบัติงาน ในองคการท่ีมีผูนําแบบ 1, 1 มาก

จะสงผลตอประสิทธิผลขององคการและอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ในองคการข้ึนมาได 

   (2) ผูนําแบบ 9, 1 (authority obedience management) ผูนําที่มีรูปแบบ

เผด็จการ ผูนําแบบนี้จะมุงเนนที่ผลสําเร็จของงานการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยการสรางเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน มุงใหเกิดผลผลิตโดยไมใหความสนใจดานความสัมพันธของ

ผูปฏิบัติงานหรือมองคนท่ีปฏิบัติงานในฐานะปจจัยทางการบริหารประการหนึ่งเทานั้น ผูนําแบบนี้

จะรวมอํานาจการตัดสินใจ ผูนําแบบ 9, 1 จะไมสนใจความรูสึกหรือความตองการของคนท่ีปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธระหวางผูนําและผูปฏิบัติงานจะมีลักษณะเปนทางสูง และมุงเรื่องงานเปนหลัก 
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   (3) ผูนําแบบ 1, 9 (country-club management) เปนผูนําท่ีใหความสําคัญของ

ผูปฏิบัติงานมากกวาผลงาน ผูนําจะใหความสนใจตอความตองการผูปฏิบัติงาน มีความตองการ

ท่ีจะสนองตอบความตองการของทุกคนในองคการเพื่อใหทุกคนพอใจ โดยเห็นวาหากทุกฝาย

มีความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางกันในองคการจะนําไปสูบรรยากาศในองคการท่ีเปนมิตร และ 

สะดวกสบายผูนําแบบ 1, 9 จะสนใจความเปนอันหนึ่งอันเดียว และ ความกลมเกลียวกันของคนในองคการ 

และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนได ผูนําแบบ 1, 9 จะไมยอมตัดสินใจในสภาวะท่ีมี

ความเห็นไมสอดคลองกัน 

   (4) ผูนําแบบ 9, 9 (team management) เปนผูนําท่ีมุงเนนการเสริมสรางทีมงาน 

ผูท่ีปฏิบัติงานดวยกัน โดยมุงสรางความสัมพันธระหวางพนักงานในขณะเดียวกันก็มุงท่ีจะสรางผลงาน

ใหเกิดข้ึนในองคการดวย ความสามารถในการทํางานรวมกันของพนักงานจะมีพ้ืนฐานมาจากความจริงใจ 

และความเคารพซึ่งกันและกัน ลักษณะนี้จะชวยใหการทํางานขององคการสําเร็จตามเปาหมาย 

เนื่องจากพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการและมีความสัมพันธอันดีตอกันในการตัดสินใจเรื่องตางๆ 

ผูนําแบบ 9, 9 จะมีบทบาทเปนเพียงสมาชิกคนหนึ่งขององคการ ซึ่งรวมในการตัดสินใจเทานั้น 

อํานาจการตัดสินใจข้ึนอยูกับเหตุผล ผูนําแบบ 9, 9 จะมีความพรอมในการเผชิญกับ ปญหาและ

ขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน และพรอมท่ีจะแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชเหตุผลเปนแนวทาง 

   (5) ผูนําแบบ 5, 5 (organization man management or middle of the road) 

เปนผูนําท่ีพยายามสรางความสมดุลระหวางความสําเร็จของผลงาน และความพอใจของผูปฏิบัติงาน 

กลาวคือ สรางผลงานในระดับท่ีเพียงพอในการบรรลุเปาหมาย และความพอใจของผูปฏิบัติงาน 

กลาวคือ สรางผลงานในระดับท่ีเพียงพอในการบรรลุเปาหมาย และสรางความพอใจใหแกพนักงาน

ในระดับท่ีสามารถยอมรับได ในดานงานจะไมมากท่ีสุดหรือดีท่ีสุดก็ตาม ขณะเดียวกันในดานความสัมพันธ

ของคนผูบริหารแบบ 5, 5 ก็จะใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานดวย ผูนําแบบ 5, 5 จะตัดสินใจ

โดยใชเสียงสวนใหญเปนเกณฑแมวาบางครั้งตัวผูนําเองอาจจะไมเห็นดวยก็ตามผูนําแบบนี้

มีความพยายามท่ีจะประนีประนอมสูง 

   (6) ผูนําแบบ 9 + 9 (paternal ism) ผูนําเปนผู ท่ีรูดีกวาในลักษณะของ 

“การอาบน้ํารอนมากอน” เปนผูนําที่มีลักษณะผสมระหวางผูนําแบบ 1, 9 และผูนําแบบ 9, 1 

กลาวคือ ผูนําแบบ 9 + 9 มักจะตองการ ใหผูปฏิบัติงานเคารพเชื่อฟง และคอนขางท่ีจะเปนเผด็จการ 

โดยคิดวาผูนําเปนผูท่ีรูดีกวามีความรู ความสามารถและประสบการณมากกวา (ซึ่งเปนลักษณะของ

ผูนําแบบ 9, 1) ในขณะเดียวกันก็จะกลัวผูปฏิบัติงานจะไมยอมรับนับถือ และ มักจะดูแลผูปฏิบัติงาน

ในลักษณะของบิดากับบุตร ผูนําจะเปรียบไดกับบิดาท่ีดูแลผูปฏิบัติงานในลักษณะของบิดากับบุตร 

ผูนําจะเปรียบไดกับบิดาท่ีดูแลทุกขสุขของลูก ซ่ึงก็คือผูปฏิบัติงาน แตก็จะเขมงวดใหผูใตบังคับบัญชา

กระทําตามสิ่งท่ีผูนําตองการและเห็นวาดี 

   (7) ผูนําแบบนักฉกฉวยประโยชน (opportunism) ผูนําแบบนี้จะเปนสวนผสมของ

ผูนําท้ัง 6 แบบแรก และสามารถใชรูปแบบการนําไดท้ัง 6 รูปแบบ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง
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มากท่ีสุด ผูนําแบบนี้จะตองการท่ีจะไดรับประโยชน การใชภาวะผูนําแบบใดท่ีกอใหเกิดประโยชน 

ผูนําแบบนี้จะทําไดท้ังสิ้น เชน หากเงียบเฉยและเปนแบบ 1, 1 ไดประโยชน ผูนําแบบนี้ก็จะเงียบ 

หากตองแสดงออกโดยการแสดงอํานาจเหนือผูอ่ืน (เผด็จการ) แลวไดประโยชนก็จะทํา ผูนําแบบนี้

จะเปนพวกประโยชนนิยม และทําตัวแบบ จิ้งจกเปลี่ยนสีได ผูแบบ opportunism จะกลัวท่ีจะตอง

เปดเผยตัวใหคนอื่นรูหรือกลัวผูอื่นจะรูวาฉกฉวยประโยชน และมักจะพยายามผลักดันใหตนเอง

เจริญเติบโตและกาวหนา อยางไรก็ดีการแบงรูปแบบการนํา ตามแนวความคิดตาขายการบริหารนี้

เม่ือแรกเบลค และมูตัน ไดแบงรูปแบบผูนําออกเปน 5 รูปแบบ (รูปแบบผูนําแบบที่ 1-5) ตอมา 

Robert R. Blake & Anne Adams McCanse ไดศึกษาและเพ่ิมรูปแบบการนําเพ่ิมเติมอีก 2 รูปแบบ

คือ ผูนําแบบท่ี 6 (9 + 9: paternalism) และผูนําแบบท่ี 7 (opportunism) ข้ึน การอธิบายภาวะผูนํา

ตามแนวความคิดนี้จึงหลากหลายและอธิบายพฤติกรรมของผูนําไดมากข้ึน 

   การศึกษาภาวะผูนําตามแนวคิดของตาขายการบริหาร พบวาผูนําแตละคน

จะมีรูปแบบการนําแบบใดแบบหนึ่งซ่ึง เปนรูปแบบหลัก (dominant) และอาจมีรูปแบบรองลงมา 

(back up) ท่ีอาจเลือกใชได หากไมใชรูปแบบตามรูปแบบหลัก (style) นอกจากนี้การมีรูปแบบ

การนําหลัก (dominant) และรูปแบบรอง (back up) ของผูนําแตละคนจะแตกตางกัน ผูนําบางคน

มีรูปแบบการนําหลักที่เดนชัด (thick dominant) ขณะที่ผูนําบางคนความแตกตางระหวางรูปแบบ

การนําหลักและรองมีความใกลเคียงกันมาก (thin dominant) การระบุรูปแบบการนําของผูนําท่ีมี

ลักษณะรูปแบบการนําหลักและรองตางกันไมมากก็จะกระทําไดยาก การพิจารณาวาผูนําคนใด

มีลักษณะแบบใดจึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง 

  4) ทฤษฎีสถานการณของ ฟลดเลอร (Fiedler’s contingency theory) 

   เปนแนวความคิดเริ่มตนที่กระตุนการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 

ซ่ึงถูกนําเสนอโดย ฟลดเลอร (Fiedler) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โดยท่ี ฟลดเลอร กลาววา ภาวะผูนํา

ท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมระหวางพฤติกรรมของผูนาํ สมาชิก และสถานการณ

ในการปฏิบัติงานหรือเราอาจจะกลาวไดวาสภาพแวดลอมจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของผูนํา 

(Fiedler & Garcia, 1987, pp. 78-79) 

   ฟลดเลอร ไดพัฒนาแบบสอบถาม “การประเมินผูรวมงานที่ชอบนอยที่สุด” 

(least preferred co-worker scale) หรือ (LPC) ใหผูตอบแบบสอบถาม (ผูนํา) ใหนึกถึงผูรวมงาน

ท่ีคิดวาทํางานไดดีนอยท่ีสุด โดยคะแนนตามลักษณะท่ีดีและไมดี 16 ประการ เชน นาเบื่อ-นาสนใจ 

เปนมิตร-ไมเปนมิตร เปนตน คะแนนรวมจะแสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามจะมีพฤติกรรมแบบใด 

โดยผูนําแบบมุงงานจะใหคะแนนต่ํากับ LPC ในขณะท่ีผูนําแบบมุงความสัมพันธจะใหคะแนนสูงกับ LPC 

การประเมินพฤติกรรมของผูนําจากแบบสอบถาม LPC จะเปนข้ันตอนแรกตามทฤษฎีสถานการณของ

ฟลดเลอร ข้ันตอนตอไปผูประเมินตองกําหนดลักษณะของสถานการณในการทํางาน เพ่ือจับคูระหวาง

ลักษณะพฤติกรรมของผูนํากับสถานการณในการทํางานใหเหมาะสมซ่ึง ฟลดเลอร สรุปวา เราสามารถ

บงชี้ลักษณะของสถานการณจากการวัดตัวแปร 3 ประการไดแก 
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   (1) ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิก (leader-member relation) 

เปนความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม โดยใหสมาชิกภายในกลุมใหคะแนนความซื่อสัตยและ

การยอมรับในตัวผูนําวาดี (good) หรือไมดี (poor) 

   (2) โครงสรางของงาน (task structure) โดยทําการประเมินจากการพิจารณา

ปจจัยตางๆ เชน สามารถประเมินผลงานไดงายหรือไม สมาชิกในกลุมเขาใจเปาหมายหรือไม และ

มีข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนหรือไม เปนตน ซ่ึงจะประเมินออกเปนซับซอน หรือไมซับซอน 

   (3) อํานาจโดยตําแหนง (position power) แสดงความสามารถของผูนําในการวาจาง 

ไลออก ลงโทษ และใหรางวัล อํานาจโดยตําแหนงจะถูกประเมินจากนโยบายและระเบียบของบริษัท 

ซ่ึงจะประเมินออกเปนมาก (strong) หรือนอย (weak)  

   ทฤษฎสีถานการณของ ฟลดเลอร จะมีความสําคัญตอการศึกษาทฤษฏีภาวะผูนํา

ตามสถานการณและแนวคิดใหมๆ เนื่องจากทฤษฎีของฟลดเลอร เปนหนึ่งในทฤษฎีแรกๆ ท่ีพยายาม

อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีเหมาะสมในสถานการณการทํางานตางๆ ตลอดจนเปนทฤษฎี

ท่ีสามารถศึกษาและทําความเขาใจงาย จึงถูกใชอยางกวางขวาง แมวาตอมาจะมีทั้งการศึกษา

ท่ีไดผลสรุปและไมไดผลสรุปตามการพยากรณของทฤษฎีของฟลดเลอร ใหนักวิชาการบางกลุมวิจารณ

การใชประโยชนของแบบสอบถาม LPC วาขาดความชัดเจนในการวัด โดย LPC จะเปนการวัดทัศนคติ

หรือความรูสึกของผูนําตอผูรวมงานมากกวาท่ีจะประเมินพฤติกรรมของผูนํา นอกจากนี้ยังมีผูวิจารณวา

ผูนําท่ีใหคะแนน LPC อยูในชวงกลางๆ จะมีประสิทธิภาพอยูในชวงใดของสถานการณในการทํางาน 

จุดออนอีกขอหนึ่งของแบบจําลองของ ฟลดเลอร คือ การประเมินสถานการณ ซ่ึงไมสามารถรูไดวา

สถานการณแบบไหนจะถือวาเปนสถานการณท่ีดีมาก ปานกลางหรือแยมากในชีวิตจริง ซ่ึงจะมีสวนสําคัญ

ตอการเลือกภาวะผูนําท่ีเหมาะสม 

  5) ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดของ กริฟฟทส 

   ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดของ กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) 

ไดใหความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําไว 7 ประการ คือ 

   (1) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่ดี และเปนผูท่ี

จะประสบความสําเร็จในการทํางาน มักจะแสดงพฤติกรรมที่มีจุดเนนที่สําคัญ คือ เปนผู ที่ มี

ความคิดริเริ่มงานใหมๆ กําหนดแผนงานเพ่ือใหสนองวัตถุประสงคขององคการและผูนําหรือผูบริหาร

เปนผูท่ีทํางานหนักอยูเสมอ จึงกลาวไดวา ผูนําหรือผูบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จ ตองมีความคิดริเริ่ม

รวมอยูดวย และยังเก่ียวของกับการพิจารณา ตัดสินใจในการแกปญหาใดๆ นั้นจะตองหาขอมูลท่ีเก่ียวของ

อยางถูกตองเสียกอน เปดโอกาสใหสมาชิกหรือเพ่ือนรวมงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของไดแสดงความคิดเห็น 

   (2) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารการศึกษาที่มี

พฤติกรรมคอยแนะนํา กระตุน และใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน เพ่ือปรับปรุงการทํางาน ดวยการสนับสนุน

ใหกําลังใจผูรวมงาน ใหไดโอกาสทํางานท่ีดีข้ึนอยูเสมอ ผูนําหรือผูบริหารจะตองสงเสริมและสนับสนุน

เปนพิเศษในการปรับปรุงการทํางาน นั่นคือ การสงเสริมใหสมาชิกขององคการไดมีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติม
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ในระหวางการทํางาน ตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคการมาใหคําปรึกษาแนะนํา

วิชาการใหมๆ ให จะทําใหผูรวมงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   (3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรม

สนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรคและยอมรับนับถือผูอ่ืน ผูนํามีความคิดกระตือรือรนท่ีจะรับรูสิ่งท่ี

จะเกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารมีความสามารถที่จะมองเห็นและยอมรับเกี่ยวกับ

ความสามารถของผูรวมงานแตละคน รูจักนําเอาศักยภาพที่แฝงอยูในตัวของแตละคนมาใช

ใหเปนประโยชน เพ่ือเปนการสรางทีมงานท่ีดี เปนผูเขาใจและมองเห็นปญหาของผูรวมงานรูจักยกยอง

ชมเชยตอหนาคนอ่ืนเม่ือเขาทํางานเสร็จ 

   (4) ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรม

แสดงออกถึงความหวงใยเปนท่ีปรึกษาและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานใหเกิดความอบอุนแกผูรวมงาน

เปนบุคคลท่ีคอยชวยเหลอืใหผูรวมงานประสบความสําเร็จ สงเสริมใหมีความเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน 

สรางบรรยากาศใหสมาชิกผูรวมงาน มีความรูสึกอิสระในการสรางสรรคงาน มองเห็นความสําคัญ

ทางวิชาชีพตลอดจนดานสุขภาพ พลานามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 

   (5) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมสามารถ

พูดชักจูงใจหมูคณะปฏิบัติงานดวยความรวมมือรวมใจ และประสานสัมพันธกัน จะตองคอยโนมนาว

จิตใจดวยคําพูดท่ีออนหวานไพเราะนาฟง ใชคําพูดและการกระทําท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับกัน 

โดยท่ัวไปการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารพบวา ระหวางผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จกับผูบริหาร

ท่ีประสบความลมเหลวมีสิ่งท่ีแสดงออกใหเห็นเดนชัด คือความสามารถในการพูดโนมนาวจิตใจคน

ท้ังในกลุมบุคคลในองคกรหรือนอกองคกรเพื่อใหทราบสภาพความเปนอยูขององคกร สิ่งที่องคกร

จะทําหรือเปาหมายขององคการหากผูบริหารไมสามารถพูดในสิ่งเหลานี้ใหชัดเจนใหผูเก่ียวของไดเขาใจ

แลวความรวมมือหรือการใหการชวยเหลือดานตางๆ จากบุคคลภายนอกก็คงจะไมเอื้ออํานวยตอ

ความสําเร็จของการเปนผูนําขององคการได ดังนั้น ผูนําหรือผูบริหารจึงตองเปนผูท่ีมีความสามารถ

ในการใชภาษาซ่ึงเปนการสรางความเชื่อถือศรัทธาในตนเองได 

   (6) ผูนําในฐานะผูประสานงาน หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรม

ความสามารถประสานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ นอกจากประสานงานกับบุคคลในองคการแลว 

ยังจําเปนท่ีจะตองประสานงานกับบุคคลภายนอก เพ่ือมีสวนรวมในการแกปญหาขององคการ ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับผูนําปรือผูบริหารจะสามารถใหบุคคลทุกฝายใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ผูบริหาร

ตองไมยึดม่ันอยูกับวิธีการของตนเทานั้น แตสงเสริมใหมีความรวมมือของผูรวมงานใหมีการทํางาน

อยางประสานสัมพันธ กลมกลืนใกลชิด พยายามประสานความชวยเหลือสนับสนุนใหบรรลุจุดมุงหมาย

และภารกิจขององคกร 

   (7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถ

เขากับคนในสังคมได ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจท่ีสําคัญของผูนํา ซ่ึงสามารถอยูกับคนไดท้ังในและ

นอกองคกร โดยยอมเสียสละเวลาทุนทรัพยสวนตัวบางในบางโอกาส เพ่ือนําบุคคลตางๆ เขามาสนับสนุน
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การทํางานในองคกร การเขาสังคมเปนพฤติกรรมที่จําเปนจะละเวนเสียมิได ผูนําปรือผูบริหาร

ในการเขาสังคมนั้น ตองไมเปนคนโลเล หรือมีถอยคําท่ีกลับไปกลับมา ตองมีความม่ันคงแนวแนรักษา

คําม่ันสัญญา เปนผูท่ีมีอารมณอยูกับรองรอย มีจิตใจที่ตรงไปตรงมาไมเปนคนเจาเลหตองเปนผูท่ีมี

ความสุภาพออนโยน มีอัธยาศัยดี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีไมตรีจิตตอบุคคลทั้งหลาย ดังนั้น

การเขาสังคม ผูนําหรือผูบริหารตองมีการเรียนรูและมีการปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

  6) ทฤษฎีวิถี-เปาหมายของภาวะผูนํา (path-goal theory of leadership) 

   แนวคิดของภาวะผูนําจากทฤษฎีนี้อาศัยหลักของความคาดหวังจากทฤษฎีการจูงใจ 

eorgopoulos และเพ่ือนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดเริ่มแนวคิดนี้กอนในดานการวิจัยทางสังคม

ตอมา มาติน อีแวน และโรเบิรต เฮาส (Martin Evans & Robert House) ไดพัฒนาใหดีข้ึน 

ซ่ึงหลักการสําคัญของทฤษฎีวิถี-เปาหมายนี้ พยายามท่ีจะอธิบายถึงผลกระทบของพฤติกรรมของผูนํา

ท่ีมีตอการจูงใจ ความพอใจ และการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ทฤษฎีนี้รวมเอาชนิดหรือแบบของ

พฤติกรรมของผูนําไว 4 อยาง คือ (House & Mitchell, 1974, pp. 81-97) 

   (1) ภาวะผูนําแบบสั่งการหรือเผด็จการ (directive leadership) เปนพฤติกรรม

ท่ีแสดงใหทราบถึงความคาดหวัง การชี้นําและกําหนดทิศทางของผูนํา เปนการใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการ 

   (2) ภาวะผูนําแบบเก้ือกูลสนับสนุน (supportive leadership) ผูนําจะมี

ความเปนมิตรกับผูใตบังคับบัญชา ใหลูกนองมีโอกาสเขาพบพูดคุยไดเสมอ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

เขาใจความเปนเพ่ือนมนุษยดวยกันอยางเห็นไดเดนชัดเวลาท่ีทํางานกับผูใตบังคับบัญชา 

   (3) ภาวะผูนําแบบแนวรวมประชาธิปไตย (participative leadership) ผูนําแบบนี้

จะขอความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูอยูใตบังคับบัญชา และขอเสนอแนะนี้เปนแนวทาง

ในการตัดสินใจ แตยังทําการตัดสินใจดวยตนเอง 

   (4) ภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จของงาน (achievement-oriented leadership) 

ผูนําแบบนี้จะตั้งเปาหมายท่ีทาทายความสามารถของผูใตบังคับบัญชา แลวใหความเชื่อม่ันในลูกนอง

ท่ีทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายนี้ และเชื่อวาลูกนองจะทํางานไดดี ทฤษฎีวิถี-เปาหมายของภาวะผูนํา 

แตกตางจากทฤษฎีสถานการณของ ฟลดเลอร ประการหนึ่งคือ แบบของผูนําชนิดตางๆ นี้สามารถ

ท่ีจะใชได และใชไดจริงโดยหัวหนาคนเดียวกันในสถานการณท่ีแตกตางกันได องคประกอบสองอยาง

ของสถานการณอยางนี้คือ ลักษณะหรือคุณสมบัติของผูใตบังคับบัญชา ความกดดันทางดานสิ่งแวดลอม

และความตองการท่ีผูใตบังคับบัญชามีอยูหรือเผชิญอยู 

   เก่ียวกับองคประกอบทางดานสถานการณแรก ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา พฤติกรรม

ของผูบังคับบัญชาจะไดรับการยอมรับจากผูอยูใตบังคับบัญชาก็ตอเม่ือผูใตบังคับบัญชามองเห็นวา

พฤติกรรมเชนนั้นเปนแหลงที่ทําใหเกิดความพอใจไดทันทีทันใดหรืออาจเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิด

ความพอใจไดในเวลาขางหนาเกี่ยวกับองคประกอบทางดานสถานการณที่สอง ทฤษฎีนี้กลาววา

พฤตกิรรมผูบังคับบัญชาจะเปนเสมือนสิ่งจูงใจก็ตอเม่ือ 
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   (1) พฤติกรรมนั้นทําใหเกิดความพอใจในดานความตองการของผูใตบังคับบัญชา

เก่ียวกับประสิทธิผลหรือความสําเร็จของการทํางาน 

   (2) พฤติกรรมนั้นชวยสงเสริมสภาพแวดลอมผูใตบังคับบัญชา โดยใหคุณคา

ทางการฝกฝนแนะแนวสนับสนุนและใหรางวัล ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานท่ีดี 

   การใชแบบของผูนําแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบใหเหมาะสมกับสถานการณ แสดงวา

ผูเปนผูนําไดพยายามที่จะกระตุนจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชาแลว ซึ่งในมุมกลับก็คือ การทําใหเกิด

ความพอใจและการทํางานข้ึนนั่นเอง ในการทําเชนนี้ทําไดโดย 

   (1) ใหการยอมรับและหรือกระตุนความตองการของผูใตบังคับบัญชาทางดานผลงาน 

   (2) เพ่ิมรางวัลสวนบุคคลใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีทํางานไดผลตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว 

   (3) สรางแนวทางท่ีงายตอผูท่ีตองการรางวัลโดยการใหคําสั่งสอนหรือชี้นํา 

   (4) ชวยผูใตบังคับบัญชาใหมีความกระจางเก่ียวกับสิ่งท่ีคาดหวัง 

   (5) ลดสิ่งท่ีทําใหเกิดอุปสรรคตางๆ ในการทํางาน 

   (6) เพ่ิมโอกาสใหเกิดความพึงพอใจสวนบุคคลซึ่งไดจากการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

   กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ในการทํากิจกรรม 1-6 นี้ ผูเปนหัวหนาพยายามท่ีจะทํางาน 

(path) ไปสูเปาหมาย (goal) ใหมีความราบเรียบมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดแกลูกนอง มีวิจัยท่ีสนับสนุน

ความคิดนี้มากดังนี้ คือ 

   (1) จากการศึกษาหนวยงาน 7 องคการพบวา ผูนําแบบเผด็จการ (leader 

defectiveness) จะ 

     ก. มีความสัมพันธทางดานบวกกับความพอใจและความคาดหวังของลูกนอง 

ผูท่ีทํางานเก่ียวกับงานท่ีมีลักษณะของงานคลุมเครือ 

     ข. มีผลทางดานลบกับความพอใจและความคาดหวังของลูกนองที่ทํางาน

ท่ีบอกลักษณะของงานไวอยางชัดเจน 

   (2) การศึกษาท่ีไดจากกลุมตัวอยางของลูกนอง 70 กลุมพบวา ผูนําแบบเกื้อกูล

สนับสนุนจะมีผลทางดานบวกมากท่ีสุดในดานความพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีทํางานเก่ียวกับงานท่ีมี

ความกดดันเบื่อหนาย หรืองานท่ีไมนาพอใจ 

   (3) ในการศึกษาขนาดใหญขนาดหนึ่งเก่ียวกับโรงงานทางดานอุตสาหกรรมพบวา

ในงานท่ีไม ซํ้าซากจําเจ และเปนงานที่เดน คนงานจะมีความพอใจในการทํางานกับหัวหนา

แบบรวมประชาธิปไตย (participative leader) มากกวาอยางอ่ืน 

   (4) ในอีก 3 โรงงานแยกตางหาก พบวา ผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานที่มีลักษณะ

คลุมเครือและไมซํ้าซาก (ambiguous non-repetitive tasks) หากผูเปนหัวหนาใชวิธีการแบบเนน
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สัมฤทธิผล (achievement-oriented leader) มากเทาใด ผูปฏิบัติงานก็มีความเชื่อม่ันวาการทํางาน

ของเขาจะมีสวนทําใหเขาไดรับผลตอบแทนหากเขาทํางานไดผลดี 

   จะเห็นไดวาทฤษฎีสถานการณของฟลดเลอร กับทฤษฎีวิถี-เปาหมายของภาวะผูนํา

จะใหความสําคัญในการพิจารณาตัวแปรสําคัญท้ัง 3 ในการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา คือ หัวหนากลุม

รวมงาน และสถานการณ 

   เพลโต (Plato) ไดเสนอใหแยกประเภทภาวะผูนําออกเปน 3 ประเภทใหญๆ 

อันไดแก 

   (1) ภาวะผูแบบนักปรัชญา-รัฐบุรุษ (philosopher-statesman) ภายใตภาวะผูนํา

ประเภทนี้ผูนําจะปกครองและบริหารประเทศโดยอาศัยเหตุผลและความยุติธรรม 

   (2) ภาวะผูนําแบบผูบัญชาการทหาร ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํามุงท่ีจะปกปอง

ประเทศชาติและปฏิบัติงานเพ่ือใหประเทศชาติบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว 

   (3) ภาวะผูนําแบบนักธุรกิจ (businessman) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะจัดหาสินคาและบริการ เพ่ือสนองความตองการทางวัตถุของประชาชน 

   ไวท และลิพพิตต (White & Lippitt) ไดแยกประเภทภาวะผูนําออกเปน 

3 ประเภทดวยกัน กลาวคือ 

   (1) ภาวะผูนําแบบเผด็จการ (authoritarian) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะเปนผูกําหนดนโยบาย เทคนิคและออกคําสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานท้ังหมดของกลุม 

   (2) ภาวะผูนําแบบตามสบาย (laissez-faire) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะมีลักษณะตรงกันขามกับผูนําแบบเผด็จการ 

   (3) ภายใตภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ 

ผูนําจะปรึกษาหารือกับสมาชิกของกลุมเสียกอน กอนท่ีจะกําหนดนโยบาย และเทคนิคในการปฏิบัติ

และในบรรดาภาวะผูนําท้ัง 3 ประเภทนี้ ไวท และลิพพิตต เห็นวา ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย

เปนประเภทท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ก็เพราะวา นอกจากจะทําใหผลงานของกลุมมีมากท่ีสุดแลว สมาชิกในกลุม

ยังมีความขัดแยงนอยท่ีสุด และเปนมิตรกันมากท่ีสุดดวย 

   ลไีวน (Levine) ไดแยกประเภทภาวะผูนําออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ดวยกัน 

กลาวคือ 

   (1) ภาวะผูนําแบบบุญญาธิการ (charismatic) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะคอยชวยเหลือกลุมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกันได แตผูนําประเภทนี้มักจะมี

ความคิดอานท่ีไมคอยยืดหยุน 

   (2) ภาวะผูนําแบบองคการ (organizational) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะเปนผูท่ีเนนการกระทําท่ีมีประสิทธิผลและมักจะคอยกระตุนใหผูอ่ืนทํางานอยูเสมอ 

   (3) ภาวะผูนําแบบปญญาชน (intellectual) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ถึงแมวา

ผูนําจะเปนผูท่ีมีความฉลาดเฉลียว แตมักจะขาดทักษะในการท่ีจะหาผูตามของตนใหไดมากเทาท่ีควร 
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   (4) ภาวะผูนําแบบไมเปนทางการ (informal) ภายใตภาวะผูนําประเภทนี้ ผูนํา

จะพยายามปรับปรุงลีลาการทํางานของตนใหสอดคลองกับความตองการของกลุม 

  7) ภาวะผูนําตามทฤษฎี 3 มิติของ เรดดิน (Reddin’s three-dimensional model) 

   ตารางรูปแบบของการบริหารของ เบลค และมูตัน ดังไดกลาวมาแลว ไมไดกลาวถึง

ความเก่ียวของโดยตรงของชนิดในการบริหารกับประสิทธิผลของการบริหาร เรดดิน (Reddin, 1970, 

p. 27) ศาสตราจารยชาวแคนาดาไดเพิ่มมิติแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีจากรูปแบบการบริหาร

ท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4  แบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลมาก และแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลนอยตามทฤษฎี 3 มิติ 

          ของเรดดิน 

ท่ีมา: (Reddin, 1970, p. 27) 

 

   ภาพ 4 แสดงรูปแบบของการบริหารพ้ืนฐาน 4 รูปแบบ รูปแบบเหลานี้เหมือนกับ

รูปแบบของ เบลค และมูตัน ดังไดกลาวมาแลว แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีเรดดิน เพ่ิมเติมเขามา คือ แนวคิดท่ีวา 

แตละรูปแบบสามารถจะมีประสิทธิผล หรือ ไมมีประสิทธิผลนั้นข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมรูปแบบ 

4 รูปแบบ ดานขวามือเปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิผล (เพราะเปนรูปแบบท่ีผลผลิตเปนไปตามขอกําหนด

ของงานของผูบริหารหรือไดตามเปาหมายของตําแหนง) 

   รูปแบบท่ีมีประสิทธิผล (effective styles) 

   (1) ผูนําทีม (executive) ผูนําแบบนี้คือ ผูนําที่ถือวาหนาที่ของตนเองก็คือ 

การสงเสริมความพยายามสูงสุดของบุคคลในภารกิจท่ีตองปฏิบัติ ทั้งภารกิจระยะสั้นหรือระยะยาว 

ผูสอนแนะ 

 

ผูนําทีม 

ผูคุมกฎ ผูบุกงาน 

ผูเอาใจ 

 

ผูยอมความ 

ผูทนทํา ผูคุมงาน 

มุงงาน 

มุงสัมพันธ 

ประสิทธิผลนอย 

ประสิทธิผลมาก มิตรสัมพันธ 

 

ผสมผสาน 

แยกตัว เสียสละ 
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เขาต้ังมาตรฐานของผลงานและการปฏิบัติงานไวสูง เปนผูท่ียอมรับในความแตกตางของบุคคล และ

พยายามใชคนตามความสามารถสงเสริมการทํางานเปนทีม ดวยเหตุท่ีผูนําเองมีความผูกพันท้ังงาน

และคน สิ่งนี้แหละเปนตัวกระตุนอยางสําคัญ ที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มความสามารถ 

ซ่ึงเปนผลใหหนวยงานบรรลุเปาประสงคสูงสุดได 

   (2) ผูสอนแนะ (developer) ผูนําประเภทนี้แสดงใหเห็นเดนชัดวามีความเชื่อม่ัน

ในตัวบุคคล มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความสามารถพิเศษของคนอ่ืนและจัดบรรยากาศในการทํางาน 

ซ่ึงทําใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด เขาเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพเพราะสิ่งแวดลอมของการทํางาน

ท่ีเขาสรางข้ึนชวยพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความผูกพันทั้งที่งานและตัวหัวหนาเอง แมวางานท่ีทํา

จะประสบความสําเร็จสูง แตผูนําประเภทนี้ก็จะพยายามพัฒนาคน ท้ังท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทําและ

ไมเก่ียวของก็ตาม 

   (3) ผูบุกงาน (benevolent autocrat) ผูนําประเภทนี้มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงมาก

และมุงม่ันท่ีงานท้ังท่ีเปนงานเฉพาะหนาและงานในระยะยาว เปนผูมีทักษะดีเยี่ยมในการชักนําใหผูอ่ืน

กระทําในสิ่งท่ีตัวเองตองการ โดยไมรูสึกคัดคานหรือขุนเคืองซ่ึงจะเปนผลทําใหงานท่ีทํามีความสําเร็จ 

เขาสรางบรรยากาศในการทํางาน ชนิดท่ีใหผูใตบังคับบัญชากาวราวตอเขานอยท่ีสุด และมีความเชื่อฟง

เขามากท่ีสุด ผูนําประเภทนี้นําไปสูการทํางานท่ีมีผลผลิตสูง 

   (4) ผูคุมกฎ (bureaucrat) ผูนําประเภทนี้ไมมีความสนใจอยางจริงจังท้ังตองาน

หรือตอความสัมพันธ เขาปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ แตก็ไมกระทบกระเทือนกับขวัญของผูรวมงาน 

แมวาเขาจะปรากฏเกณฑ แตก็สามารถท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชามีความสนใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 

   รูปแบบพ้ืนฐาน (basic styles) 

   (1) แบบแยกตัวหรือเอาเกณฑ (separated) เปนแบบของนักอนุรักษนิยม 

ชอบของเกา ยึดตัวเองเปนท่ีตั้ง จึงไมเอาใคร อดทน เก็บตัว เจาระเบียบ จึงเปนคนยึดถือและตองทําอะไร

ตามกฎเกณฑ มีความระมัดระวังในการทํางานมากเนื่องจากกลัวผิด ไมอยากทํางานรวมกับผูอ่ืน

เพราะกลัววาถาคนอ่ืนทําผิดตัวเองจะตองผิดดวย เพื่อไมใหมีความผิดก็เลยไมทํางานหรือทํางาน

ใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนเทานั้น และยังเปนคนท่ีไมเอาเพ่ือนเอาฝูงหรือจัดวาเปนคนที่ ไมเอาไหน 

เพราะไมเอาท้ังงานและคน นับเปน ลักษณะผูนําท่ีต่ําท่ีสุด 

   (2) แบบเสียสละหรือเอางาน (dedicated) เปนแบบของคนที่เอาการเอางาน 

ยึดถืองานเปนหลักใหญในใจมุงมั่นในงานมาก ขยัน มั่นใจ กลาทํา มีความคิดริเริ่ม ชอบกําหนดงาน

ใหผูอ่ืน ไมคิดถึงจิตใจของผูอ่ืนจึงไมเอาใคร ไมมีเพ่ือน สรุปวาเปนคนเอาการเอางานแตไมมีมนุษยสัมพันธ

นั่นก็คือเนนท่ีงานมากกวาคน 

   (3) แบบมิตรสัมพันธ (related) เปนลักษณะคนท่ีเนนมนุษยสัมพันธเปนหลัก

ในการทํางานเอาใจคนทุกระดับไมตองการใหใครเกลียด จึงมีนิสัยเปนกันเองและเปนมิตรกับคนทุกคน

ยอมรับผูอ่ืนเห็นใจคนอ่ืนไมอวดตัว ทําอะไรไมอยากใหกระทบกระเทือนใจใคร ใหความสําคัญ
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เรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกวาเรื่องการงาน นั่นก็คือบุคคลประเภทที่เนนที่คนมากกวางาน 

ถาจะตองเลือกระหวางคนกับงาน ผูนําประเภทนี้จะเลือกเอาคนไวกอน งานมาทีหลัง 

   (4) แบบผสมผสาน (integrated) เปนลักษณะของคนท่ีใหความสําคัญแกงานและ

คนไปพรอมๆ กัน เทาๆ กัน โดยถือวาคนเรามีมิตรสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความสามัคคี รวมมือรวมใจกัน

ทํางานก็จะไดผลงานท่ีดี มีประสิทธิภาพสูง ผูนําประเภทนี้จะมีศิลปะการจูงใจสูง พยายามใหทุกคน

มีสวนรวมในงาน ทําใหผูใตบังคับบัญชารักและใหความรวมมือเปนอยางดี จัดเปนผูนําแบบอุดมคติ 

   รูปแบบท่ีไมมีประสิทธิผล (ineffective styles) 

   (1) ผูยอมความ (compromiser) รูปแบบนี้ใหความสําคัญสูงตอท้ังงาน และบุคคล 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ รูปแบบนี้เปนรูปแบบการตัดสินใจท่ีไมดี ซ่ึงจะกอใหเกิดความกดดันอยางมาก

ตอผูบริหาร 

   (2) ผูเอาใจ (missionary) รูปแบบนี้เนนความสําคัญสูงตอบุคคล แตใหความสําคัญ

นอยตองาน ผูบริหารที่ใชรูปแบบนี้จะอยูในชนิด “ผูทําความดี” (do gooder) ซึ่งใหคาสูงตอ

ความสามัคคีหรือการปรองดอง (harmony) 

   (3) ผูคุมงาน (autocrat) รูปแบบนี้เนนความสําคัญสูงตองาน แตใหความสําคัญนอย

ตอบุคคล ผูบริหารลักษณะนี้จะไมใหความเชื่อม่ันตอผูใตบังคับบัญชา ไมมีความสุขใจ และใหความสนใจ

ตองานในปจจุบันเทานั้น 

   (4) ผูทนทํา (deserter) รูปแบบนี้ใหความสําคัญนอยตอบุคคลและตองาน ผูบริหาร

ลกัษณะนี้จะไมกระตือรือรน และไมรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของกลุม 

   เรดดิน ไดสรางแบบทดสอบเพ่ือวัดแบบของการเปนผูนําของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย

ขอคําถามท้ังหมด 64 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบท่ีใชแพรหลายมากท่ีสุดในการฝกอบรมทางวิชาการหรือ

การสัมมนาผูบริหาร จากการทดสอบนี้จะทําใหผูบริหารไดทราบถึงขอดีและขอเสียของตนอยางไรก็ตาม 

รูปแบบการบริหารจะเปนรูปแบบท่ีมีหรือไมมีประสิทธิผลนั้นข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอมดวย จะเห็นไดวา

แนวทฤษฎีของ เรดดิน ครอบคลุมองคประกอบพ้ืนฐานท้ัง 3 องคประกอบของภาวะผูนํา (ผูนํากลุม

และสถานการณ) และแนวคิดของ เรดดิน ยังไดเนนวาผูบริหารควรจะไดปรับรูปแบบของตนในลักษณะ

ท่ีนําไปสูการมีประสิทธิผล 

  8) ภาวะผูนําท่ีเนนพิจารณาสถานการณ (situational leadership models) 

   จากท่ีไดกลาวมาแลววา การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําไดเปลี่ยนแปลงจากการศึกษา

ท่ีเนนศึกษาคุณลักษณะของผูนํามาเปนการศึกษาพฤติกรรมของผูนํา ซึ่งก็หมายถึง รูปแบบของ

ภาวะผูนํานั่นเอง อยางไรก็ตามไมมีรูปแบบของภาวะผูนํารูปแบบใด ที่จะกลาวไดวาเปนรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ในปจจุบันนี้ ภาวะผูนําไดถูกศึกษาในแงที่เกี่ยวกับผูนํา ผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชา สถานการณ และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานี้ ในท่ีนี้จะไดนําองคประกอบ

ดังกลาวมาอภิปรายใหละเอียดยิ่งข้ึนดังตอไปนี้ 
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   ความตอเนื่องของพฤติกรรมภาวะผูนํา (continuum of leadership behavior) 

บอยครั้งที่ผูนําหรือหัวหนางานมักจะประสบกับปญหาที่วา ระหวางตนเองและผูใตบังคับบัญชา 

ใครควรจะเปนผูตัดสินใจ จะใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ ลักษณะ

ของผูนําจะอยูในระหวางการเปนประชาธิปไตยและการเปนอัตตาธิปไตย ทันเนนบาวม และชมิตท 

(Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 114) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําดังแสดง

ในภาพ 5 

 

ผูนําแบบอัตตาธิปไตย 

(autocratic leadership) 

ผูนําแบบประชาธิปไตย 

(democratic leadership) 

  

  การใชอํานาจของผูบังคับบัญชา 

(use of authority by the leader) 

 

 

ความอิสระของผูใตบังคับบัญชา 

(area of freedom for subordinates) 

  

    

    

    

    

    

                   

   (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)    

                   

ภาพ 5  พฤติกรรมตอเนื่องของผูนําตามความคิด ทันเนนบาวม และชมิตท (Tannenbaum & Schmidt) 

ท่ีมา: (Tannenbaum & Schmidt, 1958, p. 114) 

 

   จากภาพ 4 สามารถอธิบายได ดังนี้  (1) หมายถึง ผูนําติดสินใจเองและแจงใหทราบ

หรือถือปฏิบัติ (2) หมายถึง ผูนําตัดสินใจดวยตัวเองและมีการชี้แจงใหทราบถึงขอตัดสินใจท่ีไดทําลงไป 

(3) หมายถึง ผูนําชี้แจงใหทราบถึงเหตุผลท่ีตัดสินใจและยินยอมไป มีการซักถามได (4) หมายถึง ผูนํา

ชี้แจงถึงการตัดสินใจท่ีกําลังจะทํา แตพรอมจะแกไขเสมอ (5) หมายถึง ผูนําระบุปญหาใหทราบ 

แลวใหผูใตบังคับบัญชาใหขอเสนอแนะแลวจึงตัดสินใจ (6) หมายถึง ผูนาํแจงใหทราบถึงขอบเขต

การตัดสินใจ แลวใหกลุมตัดสินใจ (7) หมายถึง ผูนํายอมใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจภายในขอบเขต 

   จากแผนภูมิจะสังเกตไดวาพฤติกรรมแรกทางดานซายของแผนภูมิ (1) ผูนําจะมี

พฤติกรรมแบบอัตตาธิปไตย ปฏิบัติภารกิจโดยไมตองการความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา และ

คอยๆ เลื่อนไปทางขวามือโดยลําดับ (2) (3) (4) (5) ซ่ึงผูนําจะใหความอิสระในการแสดงความคิดเห็น

มากขึ้นจนถึงระดับ (6) และ (7) ซึ่งอยูทางขวาของแผนภูมิ ผูนําจะใหอิสระแกผูใตบังคับบัญชา
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อยางมากที่สุดโดย ทันเนนบาวม และชมิตท (Tannenbaum & Schmidt) ไดกลาวเพิ่มเติมวา 

พฤติกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนกับผูนําคนเดียวกันในเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ สถานการณหนึ่ง ยามปกติ

ผูนําอาจตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยพฤติกรรมเปนแบบประชาธิปไตย แตในยามที่มีเหตุการณ

ท่ียุงยากคับขัน ผูนําคนเดียวอาจตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยพฤติกรรมท่ีเปนแบบอัตตาธิปไตยและ

อาจสรุปไดวา พฤติกรรมตอเนื่องในลักษณะตางๆ ตามแผนภูมิท่ีกลาวมานั้น เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง

ของผูนําท่ีเกิดโดยอัตโนมัติตามสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีผูนํานั้นดําเนินการอยู 

   นอกจากนี้ ทันเนนบาวม และชมิตท (Tannenbaum & Schmidt) ยังกลาวอีกวา

อยางไรก็ตาม แนวคิดท่ีไดจากแผนภูมินี้เปนเพียงการอธิบายถึงพฤติกรรมผูนําระดับตางๆ เทานั้น

แตยังไมสามารถจะบอกไดวาพฤติกรรมใดจะเปนพฤติกรรมที่ใชไดผลดีที่สุด อาจจะกลาวไดวา

กระบวนการตัดสินใจข้ึนอยูกับองคประกอบตอไปนี้ 

   อํานาจของผูบริหาร (forces of the manager) พฤติกรรมของผูบริหารจะมีอิทธิพล

มาจากบุคลิกภาพของผูบริหาร พ้ืนฐานเดิม และประสบการณของผูบริหาร ไดแก 

   (1) ระบบคานิยม 

   (2) ความม่ันใจในตัวผูใตบังคับบัญชา 

   (3) แนวโนมของการเปนผูนําของตน เชน บทบาทกลุมในลักษณะท่ีนําบุคคลอ่ืน 

   (4) ความรูสึกวาตนเองมีสวัสดิภาพในสถานการณท่ีไมแนนอนบางสถานการณ 

โดยเฉพาะเม่ือพฤติกรรมการเปนผูนํานั้นเนนทางดานขวามือของแผนภูมิความตอเนื่องของพฤติกรรม

ผูนํา 

   อํานาจของผูใตบังคับบัญชา (forces of the subordinate) กอนท่ีจะตัดสินใจวา

จะนํากลุมอย างไรนั้น ผูบริหารควรจะได พิจารณาอํานาจ หรือแรงต างๆ ท่ีจะมี อิทธิพลตอ

ผูใตบังคับบัญชาของตน องคประกอบท่ีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาไดแก ตัวแปรๆ เก่ียวกับบุคลิกภาพ

และความคาดหวังเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาท่ีจะปฏิบัติตอเขา โดยท่ัวไปแลวผูบริหาร

สามารถจะอนุญาตหรือยินยอมใหผูใตบังคับบัญชามีคุณลักษณะตอไปนี้ 

   (1) มีความตองการท่ีจะพ่ึงพาตนเองสูง 

   (2) พรอมท่ีจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

   (3) มีความอดทนตอความไมแนใจหรือสถานการณท่ีไมแนนอน 

   (4) ใหความสนใจและเห็นความสําคัญของปญหา 

   (5) มีความเขาใจและเห็นดวยกับเปาหมายขององคการ 

   (6) มีความรูและประสบการณในการแกปญหา 

   (7) เรียนรูท่ีจะรวมมือในการตัดสินใจ 

   ผูบริหารอาจจะมีแนวโนมท่ีจะใชประโยชนของอํานาจตามหนาท่ี ถาสถานการณ

ดังกลาวยังไมเกิดข้ึนอํานาจท่ีไดจากสถานการณ (forces in the situation) นอกเหนือจากอํานาจ
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หรอืแรงท่ีมีอยูในตัวผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชาแลว ลักษณะของสิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของผูบังคับบัญชาดวยเชนกัน ลักษณะท่ีสําคัญของสิ่งแวดลอมไดแกสิ่งตอไปนี้ 

   (1) ชนิดขององคการ คานิยม และสิ่งท่ีเคยปฏิบัติมา ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของผูบริหาร 

   (2) ประสิทธผิลของกลุมซ่ึงไดจากประสบการณเดิม ความยึดม่ันในกลุม การยอมรับ

รวมกันมีเปาหมายเดียวกัน 

   (3) ปญหา-ความสลับซับซอนของปญหาซ่ึงอาจจะตองการใหบุคคลหนึ่งชวยคลี่คลาย 

   (4) องคประกอบดานเวลา เชน ถาเปนการตัดสินใจตองทํา “ทันทีทันใด” 

อาจจะทําใหยากตอการท่ีจะใหบุคคลอ่ืนมารวมในการตัดสินใจ 

   ผูบังคับบัญชาท่ีประสบผลสําเร็จ จะเปนบุคคลท่ีตระหนักถึงองคประกอบดังกลาว

มาแลวและพยายามปรับใหเขากับสถานการณแวดลอม ผูบังคับบัญชาควรจะไดเขาใจตนเองใหถูกตอง

รวมท้ังเขาใจบุคคลท่ีเปนสมาชิกของกลุมและสถานการณแวดลอม ผูบังคับบัญชาควรจะมีความสามารถ

ในการใชทักษะตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน ถาสถานการณจําเปนจะตองอาศัยการชี้นํา 

ผูบังคับบัญชาก็ควรจะสามารถท่ีจะชี้นําทางได หรือในกรณีที่ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีอิสรภาพ

ในการมีสวนรวม ผูบังคับบัญชาก็ควรจะสามารถให สภาวการณนั้นๆ เกิดข้ึนได  

  9) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ Burns 

   เริ่มตนจากการวิจัยเชิงพรรณนาในผูนําทางการเมืองของ เบรินส (Burns, 1978, 

p. 29) ไดอธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนําอิทธิพลตอผูตาม และในทางกลับกันผูตาม

ก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดทั้งใน

ระดับแคบท่ีเปนกระบวนการท่ีสงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล (individual) และในระดับที่กวาง 

ท่ีเปนกระบวนการในการใชอํานาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ทฤษฎีของ เบรินส ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตาม โดยยกระดับแนวความคิดและคานิยม

ทางศีลธรรมใหสูงข้ึน เชน ในเรื่องของเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน สันติภาพ และ

มนุษยธรรม โดยไมยึดตามอารมณ เชน ความกลัว ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา ผูนําจะทําใหผูตาม

กาวข้ึนจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” (everyday selves) ไปสู “ตัวตนท่ีดีกวา” (better selves) Burns 

มีแนวคิดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจมีการแสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการ ในทุกตําแหนง 

ซ่ึงอาจจะเปนผูนําหรือผูตามและอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวาหรือต่ํากวาก็ได 

ซึ่ง เบรินส (Burns, 1978, p. 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวา หมายถึง การที่ผูนําทําใหผูตาม

สามารถบรรลุจุดมุงหมายที่แสดงออกถึงคานิยม แรงจูงใจ ความตองการ ความจําเปน และ

ความคาดหวัง ทั้งในของผูนําและผูตาม เบรินส เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงเกิดไดใน 

3 ลักษณะ คือ 
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   (1) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เปนปฏิสัมพันธ

ท่ีผูนําติดตอกับผูตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนอง

ความตองการ และเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการ

อยูในข้ันแรกตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s need hierarchy theory)  

   (2) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผูนําจะตระหนักถึง

ความตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ

ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และผูนําการเปลี่ยนแปลงไดตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนใหผูตามเกิดความสํานึก 

(conscious) และยกระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว 

และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณและยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม 

ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษยชน 

   (3) ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (model leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลง

จะเปลี่ยนเปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริง เม่ือไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของท้ังผูนําและผูตามใหสูงข้ึน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังสองฝาย อํานาจของผูนํา

จะเกิดข้ึนเม่ือผูนําทําใหเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยม

กับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนกวาเดิม ตามลําดับข้ันความตองการ

ของ มาสโลว หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ โคลเบิรก แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพทําให

ผูนําและผูตามไปสูจุดหมายท่ีสูงข้ึน ผูนําท้ังสามลักษณะตามทฤษฎีของ Burns มีลักษณะเปนแกนตอเนื่อง 

ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมุงเปลี่ยนสภาพ

ไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม 
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ตาราง 1  สรุปการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

นักการศึกษา 
อุดมการณ/

สรางบารม ี

มุงความ 

สัมพันธ 

จูงใจ/ 

แรงดลใจ 

กระตุนการ 

ใชปญญา 

ใหรางวัลตาม

สถานการณ 

บริหารแบบ 

วางเฉย 

ปลอยตาม

สบาย 

ประชา 

ธิปไตย 
เผด็จการ 

ผสมผสาน 

สมดุล 

เนนความ 

สําเร็จ 

ของงาน 

ไมเอาใคร 

ยึดกฎเกณฑ 

ปรับปรุง 

การทํางาน 

ฉกฉวย 

ประโยชน 

แบสส               

วัดแมน และยามาริโน               

เบลค และมูลตัน               

ฟลดเลอร               

กริฟฟทส               

เฮาส และมิตเชล               

เพลโต               

ไวท และลิพพิตต               

ลีไวน               

เรดดิน               

ทันเนนบาวม และชมติท               

เบรินส               

รวม 7 7 7 5 5 1 3 3 3 2 1 3 1 1 

สรุป               
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 จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร ยอมทําใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง 

ตามแนวคิด ทฤษฎขีองนักวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย แบสส (Bass, 1985, p. 64) วัดแมน และยามาริโน 

(Wadman & Yammarino, 1991, pp. 9-16) เบลค และมูลตัน (Blake & Mouton, 1964, p. 11) 

ฟลดเลอร (Fiedler, 1987, pp. 78-79) กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) เฮาส และมิตเชล 

(House & Mitchell, 1974, pp. 81-97) เพลโต (Plato) ไวท และลิพพิตต (White & Lippitt) ลีไวน 

(Levine) เรดดิน (Reddin, 1970, p. 27) ทันเนนบาวม และชมิตท (Tannenbaum, & Schmidt, 

1958, p. 114) เบรินส (Burns, 1978, p. 29) ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดสําคัญท้ังในสวนท่ี

เหมือนกัน และสวนท่ีแตกตางกัน โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิดสําคัญ

ในสวนท่ีเหมือนกันของนักวิชาการ 5 ทานข้ึนไป ไดแก แบสส (Bass, 1985, p. 64) วัดแมน และ

ยามาริโน (Wadman & Yammarino, 1991, pp. 9-16) กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) 

เรดดิน (Reddin, 1970, p. 27) และเบรินส (Burns, 1978, p. 29) เปนภาวะผูนําของบริหารท่ีสอดคลอง 

โดยใชเกณฑการเลือกจากท่ีมีความถ่ีตั้งแต 5 รายข้ึนไป ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ 

  1) การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ  

  2) การสรางแรงบันดาลใจ  

  3) การกระตุนเชาวปญญา  

  4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  

  5) การใหรางวัลตามสถานการณ 

 

2.3 ภาวะผูนําทางการศึกษา 
  

 ไดมีผูใหความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําทางการศึกษาไวดังนี้ 

 ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 34) กลาววา ในการท่ีจะดําเนินการบริหารและจัดการศึกษา

ในยุคโลกาภิวัตน ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูนําที่ดี และ

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงผูบริหารดังกลาวจะตองมีภาวะผูนําในเรื่องตางๆ 

ตอไปนี้ 

  1) หลักการบริหารท่ีพึงประสงค 

  2) การบริหารโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3) การสรางและพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  4) การบริหารงานท้ัง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานท่ัวไป 

 การบริหารงานดังกลาว จําตองอาศัยสิ่งตางๆ ดังนี้ 

  1) การใชกระบวนการกลุม 

  2) การกระจายหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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  3) การนําการเปลี่ยนแปลงท่ีริเริ่มสรางสรรค 

  4) การใชกระบวนการมีสวนรวมในการบริหาร โดยมุงผลประโยชนของผูเรียนเปนท่ีตั้ง 

คือ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค จุดหมาย และมาตรฐานคุณภาพ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายตางๆ 

ไดแก 

   (1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

   (2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

   (3) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   (4) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก 

   (5) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย 

 เจมส และคอนนอลลี่ (James & Connolly, 2000, pp. 141-142) เสนอวาลักษณะของ

ผูนําทางการศึกษาสามารถแสดงใหเห็นภาวะผูนําทางการศึกษาไดดังนี้ 

  1) ความสามารถทางการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน สามารถทําให

ทีมงานผูบังคับบัญชา ผูปกครองและนักเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

  2) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของบุคลากรและเชิญชวนใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

  3) มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน และรูจักเลือกใชกลยุทธเพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  4) รูจักสรางบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียน ปรับปรุงสถานท่ีไดสะอาดสวยงาม 

  5) มีทักษะการบริหารบุคคล 

  6) มีศักยภาพในการจัดระบบงาน เพ่ือควบคุมใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดี 

  7) เห็นความสําคัญของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้ังรูปแบบการทํางานและ

การจัดการเรียนการสอน 

  8) สนับสนุนใหเกิดความผูกพันกับสถานศึกษา โดยพัฒนาทีมงานใหเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาและปรบัปรุงตนเอง 

  9) สามารถจูงใจและสรางความกระตือรือรนใหกับผูรวมงานจนสามารถยกระดับ

คุณภาพการทํางานข้ึนได 

  10) รูจักมอบหมายงาน กระจายงานเพ่ือใหผูอ่ืนไดมีโอกาสแสดงภาวะผูนําออกมา 

  11) ประสานความรวมมือกับหนวยงานในสถานศึกษาเพื่อใหการพัฒนาปรับปรุง

สถานศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น 

  12) สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางาน

ของบุคลากรในสถานศึกษาใหสูงข้ึน 

 ไลดวูด และดุก (Leithwood & Duke, 2006, p. 148) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ทางการศึกษาวา นอกจากมุมมองที่เปนบทบาท (role) ของผูบริหารโรงเรียนเพียงอยางเดียว

อาจไมเพียงพอ ดังนั้น จึงไดทําการวิเคราะหบทความดานภาวะผูนําทางการศึกษาท่ีปรากฏอยูใน
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วารสารตางๆ ทางการบริหารตั้งแตป 1985-1995 พบวา มีแนวคิดสําคัญ (distinct conceptions) 

ดานภาวะผูนําอยู 6 ประเด็น ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน (instructional) ดานการเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (transformational) ดานการสงเสริมคุณธรรม (moral) ดานการสงเสริม

การมีสวนรวม (participative) ดานการบริหารจัดการ (managerial) และดานความเทาทันสถานการณ 

(contingent)  

 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ภาวะผูนําทางการศึกษานั้นผูนําจะตองมีภาวะผูนําท่ีดีและ

เหมาะสมกับการที่จะบริหารและจัดการศึกษา ตองใหความรูความเขาใจแกผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคลใหไปในทางเดียวกัน 

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
 

 2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

 นักวิชาการหลายทานไดใหนิยามเก่ียวกับความหมายของประสิทธิภาพไวแตกตางกัน 

ดังตอไปนี้ 

 พิษณุ อรุณรัตน (2547, หนา 9-11; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 

2551, หนา 58) ไดอธิบายลักษณะองคการท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปไววา องคการมีลักษณะเหมือน

สิ่งมีชีวิต คือ มีเกิด มีความเจริญเติบโต มีแก มีดับสูญ ดังนั้นรูปแบบองคการตองกําหนดตามวัตถุประสงค

ขององคการ การตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ในองคการขึ้นอยูกับผูที่รูขอมูลดีที่สุด องคการจึงตองมี

การเปลี่ยนแปลงปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหองคการมีชีวิตท่ีสมบูรณและมีชีวิตท่ีคงอยูยาวนาน 

ในการพัฒนาองคการควรจะมีการพัฒนาทุกสวนขององคการ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกในองคการ

ไดใชศักยภาพ หรือสติปญญาอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะทําใหลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 

 การพัฒนาองคการจะตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก และกระทําอยางตอเนื่อง 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ซ่ึงทําใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามจุดมุงหมาย

ขององคการ ลักษณะองคการที่มีประสิทธิภาพหรือองคการที่มีสุขภาพที่ดี จะมีลักษณะที่ทุกคน

ตางทํางานโดยมีเปาหมาย 

 การพัฒนาองคการมีความจําเปนท่ีตองปรับปรุงแกไขเทคนิคและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน

ระบบการวินิจฉัยสั่งการ การจูงใจ การสื่อขอความ และระบบในการใหรางวัล ซ่ึงถาผูบริหารในองคการ

ไดมีการตระหนักถึงความตองการนี้อยางแทจริงแลวองคการก็อยูในสภาพพรอมสําหรับการพัฒนา

องคการและคํานิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิษณุ อรุณรัตน (2547, หนา 9-11; อางถึงใน 

อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 2551, หนา 58) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล (effectiveness) 

หมายถึง การใชทรัพยากรขององคการใหบรรลุเปาหมายขององคการสวนคําวา ประสิทธิภาพ 

(efficiency) หมายถึง วิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด หรือสามารถ

บรรลุจุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรต่ําสุด 
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 ฮารริงตัน (Harrington, 1996, p. 251; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 

2551, หนา 58-59) ไดใหคํานิยามประสิทธิภาพรวมขององคกร โดยใหความสําคัญท่ีโครงสรางและ

เปาหมายขององคการ (organization’s structure and its goals) ซ่ึงกําหนดหลักประสิทธิภาพไว 

12 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน (clearly defined ideal) ผูบริหารตองทราบถึง

สิ่งท่ีตองการเพ่ือลดความคลุมเครือและความไมแนนอน 

  2) ใชหลักเหตุผลท่ัวไป (common sense) ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถ 

สรางความแตกตางโดยคนหาความรู และคําแนะนําใหมากเทาท่ีจะทําได 

  3) คําแนะนําท่ีดี (competent counsel) ผูบริหารตองการคําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 

  4) วินัย ผูบริหารควรกําหนดองคการเพ่ือใหพนักงานเชื่อถือตามกฎและวินัยตางๆ 

  5) ความยุติธรรม (fair deal) ผูบริหารควรใหความยุติธรรม และความเหมาะสม 

  6) มีขอมูลท่ีเชื่อถือได เปนปจจุบัน ถูกตอง และแนนอน (reliable, diate, accurate, 

and Permanent records) ผูบริหารควรจะมีขอเท็จจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

  7) ความฉับไวของการจัดสง (dispatching) ผูบริหารควรใชการวางแผนตามหลัก

วิทยาศาสตร สําหรับแตละหนาท่ีเพ่ือใหองคการทําหนาท่ีไดอยางราบรื่นและบรรลุจุดมุงหมาย 

  8) มาตรฐานและตารางเวลา (standards and schedules) ผูบริหารตองพัฒนา

วิธีการทํางานและกําหนดเวลาทํางานสําหรับแตละหนาท่ี 

  9) สภาพมาตรฐาน (standardized conditions) ผูบริหารควรรักษาสภาพแวดลอม

ใหดี 

  10) การปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน (standardized operations) ผูบริหารควรรักษา

รูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีดี 

  11) มีคําสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว (written standard-practice 

instructions) ผูบริหารตองระบุการทํางานท่ีมีระบบถูกตองและเปนลายลักษณอักษร 

  12) การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ (efficiency reward) ผูบริหารควรใหรางวัล

พนักงานสําหรับการทํางานท่ีเสร็จสมบูรณ 

 กูด (Good, 1973, p. 193; อางถึงใน อภินันท จันตะนีและปรีชา วรารัตนไชย, 2551, 

หนา 59) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา หมายถึง ความสามารถสําเร็จท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ

ตามความปรารถนาโดยใชเวลา และความพยายามเล็กนอย ก็สามารถใหผลงานที่ไดสําเร็จลง

อยางสมบูรณ 

 แคทส และคาน (Katz & Kahn, 1978, p. 226; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา 

วรารัตนไชย, 2551, หนา 60) กลาววา ประสิทธิภาพคือสวนประกอบสําคัญของประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพขององคกรนั้นหมายถึงการบรรลุเปาหมาย (goal attainment) ขององคกรในการบรรลุ
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เปาหมายขององคกรนั้น ปจจัยประกอบดวย การฝกอบรมประสบการณความรูสึกผูกพันกับองคกร

ยังมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคกรดวย 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538, หนา 91-92; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 

2551, หนา 60) ไดใหความหมายไวในหนังสือศัพทการบริหารวา ประสิทธิภาพ (efficiencies) 

มีหลายความหมาย ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการผลิตผลลัพธท่ีตองการดวยการใชพลังงาน เวลา วัสดุ หรือ

ปจจัยอ่ืนๆ ต่ําท่ีสุด 

  2) ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (input) และผลท่ีออกมา (output) เพ่ือสราง

ใหเกิดตนทุนสําหรับทรัพยากรต่ําท่ีสุด 

 ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 196; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 2551, 

หนา 61) กลาววา ในการบริหารใหมีประสิทธิภาพนั้นทําไดเพียงใดจะอยูท่ีปจจัยสําคัญ 3 ประการ

ท่ีผสมผสานอยูดวยกันคือ 

  1) ความพยายามคือ ขนาดของกําลังความพยายามของผูทํางานท่ีทุมเทใหกับงาน

ของกลุมจะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีออกแบบ วาเปนงานท่ีทาทายความสามารถ

หรือไม ใหอิสระในการตัดสินใจหรือไม เปนตน 

  2) ทักษะความรู หมายถึง ท้ังทักษะท่ีเก่ียวของกับการทํางานและความรูที่จะเอาไว

พิชิตงาน และรวมไปถึงการมีทักษะและความรูท่ีเก่ียวกับการเขากับคนเพ่ือการทํางานดวย ทักษะและ

ความรูนี้เองท่ีจะทําใหกลุมมีประสิทธิภาพเขากันได และรวมพลังกันเพ่ือการทํางานได 

  3) กลยุทธท่ีใชแกปญหาหรือประยุกตใชทํางาน ถากลุมมีกลไกในการรวมกันและ

ชวยกันคิดคนหากลยุทธท่ีจะใชแกปญหาหรือพัฒนางานใหดีข้ึนตลอดเวลาแลวประสิทธิภาพของกลุม

จะเกิดข้ึนไดเสมอ 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ประสิทธิภาพจะประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 3 ประการ 

คือ ความพยายามของบุคคล ทักษะความรูความสามารถของบุคคล และกลยุทธที่ใชแกปญหา

ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

และปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค

ความตองการและปฏิบัติเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 

 2.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

 ทฤษฎีองคการ (organization theory) ซ่ึงเปนการศึกษาและการออกแบบ องคการท่ีมี

รูปแบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) กอใหเกิดประสิทธิผล (effectiveness) ซ่ึงผูบริหาร

นํามาประยุกตใชในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) สภาพแวดลอมขององคการ (organization environment) 

  2) การประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจเลือก (information processing and 

choices) 
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  3) การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองคการ (adaptation and change) 

  4) เปาหมายขององคการ (goals) 

  5) ชนิดของงานท่ีจะทําใหเปาหมายสําเร็จ (work) 

  6) การออกแบบองคการ (organization design) 

  7) ขนาดและความสลับซับซอนขององคการ (size and complexity) 

  8) วัฒนธรรมองคการ (organization culture) 

  9) อํานาจและหนาท่ี (power and authority) 

 เอมเมอรสัน (Emerson, 1864; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 2551, 

หนา 68) ไดพัฒนาทฤษฎีประสิทธิภาพขององคกรความสําคัญของโครงสรางและเปาหมายขององคกร 

หลักประสิทธิภาพ 12 ประการ 

  1) กําหนดจุดมุงหมายชัดเจน (clearly defined goal) 

  2) ใชหลักเหตุผลท่ัวไป (common sense) 

  3) คําแนะนําท่ีดี (competent counsel) 

  4) มีวินัย (discipline) 

  5) มีความยุติธรรม (fair deal) 

  6) มีขอมูลเชื่อถือได (reliable information) 

  7) มีความฉับไว (dispatching) 

  8) มีมาตรฐานและมีตารางเวลา (standard and schedule) 

  9) อยูในสภาพท่ีมีมาตรฐานเสมอ (standardized condition) 

  10) ปฏิบัติการไดมาตรฐาน (standardized operation) 

  11) คําสั่งไดมาตรฐาน (standardized directing) 

  12) มีการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency reward) 

 ไซมอน (Simon, 1984; อางถึงใน อภินันท จันตะนี และปรีชา วรารัตนไชย, 2551, หนา 68) 

ไดกําหนดวิธีท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 

  1) ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

  2) ความถูกตองในการปฏิบัติงาน 

  3) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

  4) ความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 

  5) การบรรลุวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 

 โดยไซมอนไดระบุปจจัยท่ีมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 

  1) ลักษณะการปฏิบัติงาน 

  2) นโยบายและบริหารงาน 

  3) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
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  4) ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

  5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

  6) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  7) ความม่ังคงและความพอใจในงาน 

 2.4.3 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 สถานศึกษาเปนสถาบันสําคัญที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ 

จึงจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงมีผูใหความหมายของการบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้ 

 แคมปเบลล (Campbell, 1977, p. 12) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัด

แผนยุทธศาสตรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 กูด (Good, 1993, p. 14) ไดกลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม 

และการจัดการในเรื่องเก่ียวกับงานหรือกิจการสถานศึกษาทั้งการบริหารธุรกิจของสถานศึกษา 

โดยมุงใหบรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาที่ไดตั้งไว ภาระหนาที่ดังกลาวจะเกี่ยวของกับครู 

นักเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โปรแกรมการเรียนการสอน กิจกรรม หลักสูตร วิธีการสอน 

วัสดุ อุปกรณ และการแนะแนว 

 เกร็ก (Gregg, 1997, p. 32) ไดกลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการปฏิบัติงานและ

เปนหนาท่ีท่ีตองกระทําการเพ่ืออํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับงานสอนนักเรียนท่ีเขามารับการศึกษา

ในสถาบันการศึกษา 

 ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 56) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหาร

โรงเรียนตามนโยบายของรัฐ เปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซ่ึงกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการท้ังสี่ดาน คือ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ

การบริหารท่ัวไป 

 สุทธิลักษณ ศรีสิทธิ์ (2550, หนา 11) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ท่ีใชศาสตรและศิลปในการจัดการศึกษาของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเจริญเติบโตท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซ่ึงสอดคลองกับความมุงหมาย

ของการจัดการศึกษา 

 สมศักดิ์ คงเท่ียง (2546, หนา 56; อางถึงใน มนทิพย ทรงกิติพิศาล, 2552, หนา 33) กลาววา 

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจการทํางานรวมกันของกลุมคนในการบริการทางการศึกษา

แกนักเรียน โดยการทําใหเกิดความรวมมือกันท้ังครู ผูปกครองนักเรียนและประชาชนท่ัวไป 

 มนทิพย ทรงกิติพิศาล (2552, หนา 33) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัด 

การสงเสริม ชวยเหลือกันของผูเก่ียวของท่ีจะผลักดันใหแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาบรรลุตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว 

 สมถวิล ศรีจันทรวิโรจน (2553, หนา 10) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การท่ี

ผูบริหารจะตองนําความรูความสามารถท่ีตนเองมีอยูมาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษาของ
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สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ เปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

สอดคลองและสนองนโยบายขององคกรและหนวยงานตนสังกัด 

 เตือนใจ ไพคํานาม (2553, หนา 12) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การ

ดําเนนิงานของบุคคลหลายฝายรวมมือกันพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน  

 มนูญ รมแกว (2553, หนา 18) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงาน

เก่ียวกับการศึกษาของคณะบุคคล โดยใชทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือพัฒนาคนทั้งทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ใหเปนคนดี มีคุณภาพ สามารถประกอบภารกิจในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พอท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนสมาชิกที่ดีของสังคมพรอมท่ี

จะชวยเหลือการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2546, หนา 8; อางถึงใน เรียมจิต พันพิทักษ, 2555, หนา 13) 

กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการพยายามในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ใหวัตถุประสงคบรรลุสําเร็จตามภารกิจ 

 เรียมจิต พันพิทักษ (2555, หนา 14) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัด

ดําเนินการทุกอยางในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดานใหตอบสนองความตองการของสังคม 

 ตะวันฉาย โกทัน (2555, หนา 14) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน

ใหบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษา เพ่ือใหการศึกษาแกผูเรียนหรือเยาวชนพัฒนาคนใหเปนมนุษย

ท่ีสมบูรณ มีความสามารถ มีความสุขและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยอาศัยกลุมบุคคลรวมกัน

ดําเนินงานภายใตการบริหารงานโดยผูบริหารโรงเรียน 

 เรวัต ภิรมยไกรภักดิ์ (2555, หนา 12) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ทํางานท่ีจัดการศึกษาใหบรรลุจุดหมายที่กําหนดโดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรท่ีเก่ียวของ เชน 

ผูบริหาร บุคลากรครู อาจารย นักเรียน เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนคนที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ

ท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีใชท้ังศาสตรและศิลป

ในการดําเนินการทุกอยางของสถานศึกษาที่บุคคลหลายๆ คนทํารวมกันโดยผานกิจกรรมตางๆ 

ซ่ึงใชทรัพยากรทางการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคมและสติปญญา ตลอดจนเปนคนดี มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของสังคมได 

 2.4.4 ขอบขายการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-38) ออกเปนกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 

และมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ออกกฎกระทรวงไววา ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่ของตน ซ่ึงประกอบดวยภาระงานท้ัง 

4 ดานดวยกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การบริหารงานวิชาการ 

   การบริหารวิชาการ เปนภาระงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเพราะเปนงานท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไดมีผู

ท่ีใหความหมายของการบริหารวิชาการ และขอบขายภารกิจ ดังนี้ 

   (1) ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

      นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไว ดังนี้ 

      เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 1980, pp. 267-268) ไดใหความหมายของ

การบริหารงานวิชาการวา หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยาง

ท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี 

      จอรตัน (Gorton, 1983, pp. 158-164) ไดใหความหมายของการบริหารงาน

วิชาการไววา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร

และปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของนักเรียนใหไดผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก 

งานดานหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนา 

การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การวัดผลและการประเมินผล รวมถึง

การนิเทศการสอน 

      กรมวิชาการ (2545, หนา 87) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา 

หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและ

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อันไดแก ความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาหลักท่ีจําเปนตอการมีชีวิตอยูในสังคม 

รวมถึงการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพ่ือใหเปนคนดี 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-38) ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 วางานวิชาการเปนงานหลัก

หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีมุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษา

ใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      สุรียพร วินิชบุตร (2549, หนา 43) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ

ไววา เปนงานหลักหรือภารกิจของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปในสถานศึกษา

ใหมากท่ีสุด ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมถึงการจัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     สมชาย คําปลิว (2549, หนา 8) กลาววา งานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกอยางทางดานวิชาการ ในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การปรับปรุง พัฒนา 

การเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียน

มีคุณภาพอันเปนเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา 

     อัญชลี โพธิ์ทอง (2551, หนา 52) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การดําเนินงานดานหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานทางดานวิชาการของสถานศึกษา 

     มนูญ รมแกว (2553, หนา 32) กลาววา การบริหารวิชาการเปนการบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและ

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน และครอบคลุมถึงความรู คุณสมบัติ ทัศนคติและ

ความสามารถ ความมุงหมายทางการศึกษาของประเทศไดกําหนดไวโดยคํานึงถึงความตองการของ

สังคมไทยในปจจุบันท่ีตองการใหประชาชน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถท่ีจะอยูรวมกัน

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเนนการสงเสริมประชาธิปไตยในแงของการดํารงชีวิตดวย 

   (2) วัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการ (ภารดี อนันตนาวี, 2553, หนา 281) 

      ก. เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 

             ข. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ

มีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

              ค. เพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน

จัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

            ง. เพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาและของบคุคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

   (3) ขอบขาย/ภารกิจ 

      ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

      ค. การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

      ง. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      จ. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

      ฉ. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
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      ช. การนิเทศการศึกษา 

      ซ. การแนะแนวการศึกษา 

      ฌ. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      ญ. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 

      ฎ. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคการอ่ืน 

      ฏ. สงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

   (4) ขอบขายการดําเนินงาน 

      ก. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแก การศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตร

สถานศึกษา จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชนและ

ทองถ่ิน การวิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยพยายามบูรณาการเนื้อสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และ

ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและ

บริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม การนิเทศการใชหลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

      ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียน

มีสวนรวม การจัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมท้ังดานเวลา สาระการเรียนรูและ

ผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงจาก

แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู 

การใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการกระบวนการเรียนรู 

การสงเสริมใหครูไดรับการกพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

      ค. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ไดแก การกําหนด

ระเบียบการวัดและประเมินของสถานศึกษา การจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ 

เทียบโอนผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนในสถานศึกษา การจัดใหมีการประเมินผลการเรียน

ทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีท่ีมีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน การจัดใหมีการพัฒนา

เครื่องมือในการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ การจัดระบบ

สารสนเทศดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิงตรวจสอบ

และใชประโยชนในการพัฒนา การเรียนการสอน 

      ง. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก การศึกษา วิเคราะห วิจัย 

การบริหารการจัดการ และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา การสงเสริมใหครู

ศึกษาวิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การใหแตละกลุมสาระการเรียนรู ประสาน
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ความรวมมือในการศึกษาวิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัย การพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน 

      จ. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไดแก การสงเสริม

และสนับสนุนใหครูผลิต พัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษา การจัดหาสื่อและ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหกับผูสอนและผูเรียนอยางเพียงพอและหลากหลาย 

      ฉ. การพัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก การจัดใหมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาใหพอเพียงและสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู การสงเสริมใหครูและ

ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน 

      ช. การนิเทศการศึกษา ไดแก การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การดาํเนินงานนิเทศงานวิชาการและการเรียนรูในรูปแบบ

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา

ในสถานศึกษา การติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

      ซ. การแนะแนวการศึกษา ไดแก การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ

วิชาชีพภายในสถานศึกษา การจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน

ดําเนินการแนะแนวสถานศึกษา การติดตามและประเมินผล การจัดระบบและกระบวนการแนะแนว

การศึกษานอกสถานศึกษา การประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณ

ดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      ฌ. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การจัดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา การสนับสนุน สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ในระดับหนวยงานในสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถานศึกษา 

      ญ. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ไดแก การดําเนินการเสริมความรู

และประสบการณใหกับชุมชนโดยรวมมือกับบุคคลชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 

การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรหนวยงานและ

สถาบันสังคมอื่น การสนับสนุนและชวยเหลือใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณระหวาง

ชุมชน โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 

      ฎ. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ไดแก 

การประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองคกรตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร
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หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้ง

ความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู

ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

      ฏ. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร 

หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ไดแก สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้ง

ความตองการในการไดรับสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน

ท่ีจัดการศึกษา และการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

   สรุปไดวา การบริหารวิชาการ หมายถึง การใชศาสตรและศิลปในการบริหาร

กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู กระบวนการวัดผล ประเมินผล 

การเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย การจัดทําสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แหลงเรียนรู 

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ท้ังนี้

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และเปนประโยชนตอโรงเรียนและผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและ

มีประสิทธิภาพ 

  2) การบริหารงบประมาณ 

   การบริหารงบประมาณ เปนงานสนับสนุนการศึกษาที่มีความสําคัญงานหนึ่ง 

ไดมีผูท่ีใหความหมายและขอบขายภารกิจไว สรุปไดดังนี้ 

   (1) ความหมายของการบริหารงบประมาณ 

      สมเดช สีแสง (2544, หนา 607) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง 

การกําหนดแนวทาง หรือแผนการดําเนินงานอันเก่ียวเนื่องกับการเงิน สําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินงาน

นั้นๆ โดยใหเสียคาใชจายใหนอยท่ีสุด และสามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานดังกลาว นอกจากนี้ งบประมาณยังเปน

เครื่องมือท่ีสําคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอีกดวย 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 39-50) การบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการ

เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 
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   (2) วัตถุประสงคของการบริหารงบประมาณ 

            ก. เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว 

โปรงใสตรวจสอบได 

         ข. เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

            ค. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ 

            (3) ขอบขาย/ภารกิจ 

        ก. การจัดทําและเสนอของงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย

ทางการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะหความเหมาะสม การเสนอ

ของบประมาณ 

          ข. การจัดสรรงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ 

        ค. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช เ งินและ

ผลการดําเนินงาน ไดแก การตรวจสอบการใชเงินและผลการดําเนินงาน การประเมินผลการใชเงิน

และผลการดําเนินงาน 

        ง. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ไดแก การจัดการทรัพยากร 

การระดมทรัพยากร การจัดหารายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนสวัสดิการ

เพ่ือการศึกษา 

        จ. การบริหารการเงิน ไดแก การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การจายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

        ฉ. การบริหารบัญชี ไดแก การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานทางการเงิน

และงบประมาณ การจัดทํา และจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

        ช. การบริหารพัสดุและสินทรัพย ไดแก การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย

ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุการกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซ้ือจัดจาง 

การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 

            (4) ขอบขายการดําเนินงาน 

       ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ ประกอบดวย 

       ก) การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 

ไดแก วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมาย ยุทธศาสตร

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ 

ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และตามความตองการของสถานศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลง
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ท่ีทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซ่ึงตองคํานวณตนทุนผลผลิต

ขององคกรและผลผลิตของงาน/โครงการ จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

เพ่ือใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เผยแพร

ขอมูลสารสนเทศใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาธารณะรับทราบ 

      ข) การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา เชน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมดําเนินการ ไดแก ทบทวน

ภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ วิเคราะห

สภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาและประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของสถานศึกษา กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา กําหนดผลผลิต 

ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยจัดทําขอมูลสารสนเทศ กําหนดเปาหมายระยะกลางของผลผลิต

ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทํารางตกลงกับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํารายละเอียดโครงการ แผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรมหลัก จัดใหรับฟง

ความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

และเผยแพรประกาศตอสาธารณะชนและผูท่ีเก่ียวของ 

      ค) การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนองบประมาณ เชน การจัดทํา

รายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน โครงการ เชื่อมโยงกับผลผลิต ผลลัพธ ตามตัวชี้วัตความสําเร็จ

ของสถานศึกษา การวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ การจัดทํากรอบงบประมาณ

การรายจายระยะปานกลาง โดยการวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ

วิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเปาหมายผลผลิต

ท่ีตองการ การจัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษาท่ีจะตองทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา

โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน 

      ข. การจดัสรรงบประมาณ 

      ก) การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําขอตกลง

บริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือไดรับงบประมาณ ศึกษาขอมูลการจัดสรร

งบประมาณท่ีได จากแผนการระดมทรัพยากร วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจท่ีตองดําเนินการจัดลําดับ

ความสําคัญ กําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงานโครงการใหเปนไปตามกรอบวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับและเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร ปรับปรุงกรอบงบประมาณ

รายจายระยะปานกลางใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 

จัดทําขอตกลงรางผลผลิตหนวยงานในสถานศึกษาและการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

      ข) การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ เชน การจัดทําแผนการใช

งบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏทิินปฏิบัติงานรายเดือนใหสอดคลองเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
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ประจําป สรุปแยกรายไตรมาส นําเสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อเสนอขออนุมัติเงิน

ประจํางวดผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําเสนอตอสํานักงบประมาณ 

และการเบิกจายเงินงบประมาณประเภทตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

      ค. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ งินและ

ผลการดําเนินงาน 

      ก) การตรวจสอบ ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน ไดแก 

การจัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติการประจําปและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส จัดทําแผนการตรวจสอบ

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา การประสานแผน

ตรวจสอบติดตามและนิเทศ และการจัดทํารายงานขอมูลการใชงบประมาณ 

      ข) การประเมินผลการใช เงินและผลการดําเนินงาน เชน กําหนด

ปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตท่ีกําหนด

ตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา สรางเครื่องมือเพ่ือประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัด

ความสําเร็จท่ีกําหนดไว การประเมินแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําปและจัดทํารายงาน

ประจําป 

      ง. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย 

      ก) การจัดการทรัพยากร ไดแก การประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงาน

ในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษา

เพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน การวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมกับบุคคลและ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากร

ในชุมชนใหเกิดประโยชน 

      ข) การระดมทรัพยากร ไดแก การศึกษาวิเคราะหภารกิจตามกรอบ

ประมาณการระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีใชวงเงินเพ่ิมเติมจากท่ีประมาณการรายได

งบประมาณไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญ การสํารวจขอมูลของนักเรียนที่มีความตองการไดรับ

การสนับสนุนการศึกษา การศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคล หนวยงาน องคกร และทองถ่ินท่ีมี

ศักยภาพใหการสนับสนุนการศึกษา 

      ค) การจัดหารายไดและผลประโยชน ไดแก การวิเคราะหศักยภาพของ

สถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยนํามาซึ่งรายได ผลประโยชน เพื่อจัดทําทะเบียน

ขอมูล แนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษา จัดหาและบริหารรายไดผลประโยชนของสถานศึกษา 

การจัดทําทะเบียนคุม การเก็บรักษาและการเบิกจายเงิน 

      ง) กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดแก การสํารวจประเภทกองทุนและจัดทํา

ขอมูลยอดวงเงิน และหลักเกณฑของแตละกองทุน การสํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือก
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ใหกูยืม การประสานการกูยืมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางความตระหนักแกผูกูยืม การติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

      จ) กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา ไดแก  การจัดระบบสวัสดิการ 

เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย การจัดหาสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

การวางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ การดําเนินการจัดสวัสดิการ 

     จ. การบริหารการเงิน เชน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน เก็บรักษาเงิน 

การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน และการกันเงินเบิกเหลื่อมป 

     ฉ. การบริหารการบัญชี ประกอบดวย 

      ก) การจัดทําบัญชีการเงิน เชน ตั้งยอดบัญชี จัดทํากระดาษทําการ

โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน บัญชีเงินฝากเงินประกัน 

ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยท่ีเปนวัสดุหรือสินคาคงเหลือ บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน จัดทําสําคัญลงบัญชีท่ัวไป 

การบันทึกบัญชีคงคาง บันทึกบัญชีประจําวันครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได

จากการขายสินคาหรือใหบริการ การจายเงินงบประมาณ วัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย 

เงินมัดจําและคาปรับ การรับเงินบริจาค การรับเงินหรือถอนเงินรายไดแผนดิน การสรุปรายการบันทึก

บัญชีทุกวัน 

      ข) การจัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน เชน การจัดทํารายงาน

ประจําเดือนเพ่ือสงหนวยงานตนสังกัด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 15 

ของเดือนถัดไป จัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด 

รายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน จัดทํางบแสดงผลดําเนินงานทางการเงิน 

งบกระแสเงินสด โดยวิธีตรง การจัดทําหมายเหตุประกอบการเงิน 

     ช. การบริหารการพัสดุและสินทรัพย ประกอบดวย 

      ก) การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา เชน การตั้ง

คณะกรรมการหรือบุคลากร สํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน อาคารและสิ่งกอสรางท้ังหมดเพ่ือทราบสภาพ

การใชงาน จําหนาย บริจาคหรือขายทอดตลาดตามระเบียบกรณีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 

การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบันท้ังท่ีซ้ือหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนไดจากการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา 

วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย จดทะเบียนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคารและสิ่งกอสรางในกรณีท่ี

ยังไมดําเนินการ จัดทําทะเบียนคุมในสวนของสถานศึกษาใหเปนปจจุบันและการจัดทําระบบฐานขอมูล

ทรัพยสิน 

      ข) จัดหาพัสดุ เชน การวิเคราะหแผนงานโครงการท่ีไดจัดทํากรอบรายจาย

ลวงหนาระยะปานกลางเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมีในทะเบียนคุมทรัพยสินและ

ตามเกณฑความขาดท่ีกําหนดตามมาตรฐานกลาง จัดทําแผนระยะปานกลาง จัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ี

สถานศึกษาจัดหาเองและรวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนจัดหา 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

60 

      ค) การกําหนดแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจาง 

เชน การจัดทําเอกสารแบบรูป หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีท่ีเปนมาตรฐาน 

การจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปแบบการในกรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐาน 

การตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑคุณลักษณะเฉพาะประกาศจาย ขายแบบรูปรายการ 

การจัดทําสัญญา และการตรวจรับงาน 

      ง) การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ เชน จัดทําทะเบียนคุม

ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการใชทรัพยสิน กําหนดผูรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายใหเปนไปตามระบบ การตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสมํ่าเสมอทุกป 

การตรวจสอบสภาพ การบํารุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังใชงาน 

   สรุปไดวา การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินการทางการเงินของ

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรร

งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุ

และสินทรัพยโดยตองอาศัยความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว

และกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและทางราชการมากท่ีสุด 

  3) การบริหารงานบุคคล 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 51-63) กลาววา การบริหารบุคคลในสถานศึกษา

เปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 

ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการดานการบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ ภายใตกฎระเบียบเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ 

มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

   (1) วัตถุประสงคของการบริหารงานบุคคล 

           ก. เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็วเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 

                   ข. เพ่ือสงเสริมบุคลากร ใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ

ภารกิจท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

                    ค. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดย

ยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

                   ง. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

   (2) ขอบขาย/ภารกิจ 
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      ก. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

      ข. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 

      ค. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

      ง. วินัยและการรักษาวินัย 

      จ. การออกจากราชการ 

   (3) ขอบขายการดําเนินงาน 

      ก. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ประกอบดวย 

       ก) การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน เชน วิเคราะหภารกิจและ

ประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา การจัดทําและการนําเสนอแผน

อัตรากําลังขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และการนําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 

       ข) การกําหนดตําแหนง เชน การวัดการทําภาระงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

       ค) การเลื่อนตําแหนงของบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะของ

ขาราชการครู เชน การขอปรับปรุง การประเมิน การสงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง ขอเลื่อน

วิทยฐานะ และการขอกําหนดตําแหนงเพ่ิม 

      ข. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ประกอบดวย 

       ก) ดําเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีท่ีอาจไดรับมอบอํานาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เชน การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษในตําแหนงครูผูชวย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ข) การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว เชน การจางลูกจางประจํา

และลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณ หรือการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษา

โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษา เปนตน 

       ค) การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน 

การเสนอคํารองขอยาย การบรรจุแตงตั้งกรณีรับยายจากสถานศึกษาอ่ืน และการรายงานการบรรจุ

แตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

       ง) การบรรจุกลับเขารับราชการ เชน การบรรจุกลับเขารับราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการ

จากมติคณะรัฐมนตรี กรณีออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และลาออกจาก

พนักงานสวนทองถ่ินหรือขาราชการอ่ืนท่ีไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       จ) การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 
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     ค. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

       ก) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน การพัฒนา

กอนมอบหมายการปฏิบัติหนา ท่ี ระหวางปฏิบัติหนา ท่ี และการพัฒนากอนเลื่อนตําแหนง 

โดยการปฐมนิเทศแกผูไดรับบรรจุแตงตั้ง การแจงภาระงาน การศึกษาวิเคราะหความตองการพัฒนา

ตนเอง การดําเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

       ข) การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการและบุคากรทางการศึกษา เชน 

การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ โดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาสั่งเลื่อน

และไมเลื่อนข้ันเงินเดือน รายงานการสั่งเลื่อนและไมเลื่อนข้ันเงินเดือน 

       ค) การเพ่ิมคาจางลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เชน การเพิ่มคาจาง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณ หรือโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใต

หลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 

       ง) การดําเนินการเก่ียวกับบัญชีถือจายเงินเดือน 

       จ) เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

       ฉ) งานทะเบียนประวัติ เชน การจัดทําและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติ

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง การแกไขวันเดือน ปเกิดของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและลกูจาง 

      ช) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดแก การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมควร

ได รั บการเสนอขอ การดํ าเนิ นการเสนอขอ และการจัดทํ าทะเบี ยนผู ได รั บพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

       ซ) การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 

       ฌ) งานขอหนังสือรับรอง ไดแก การออกหนังสือรับรองประเภทตางๆ 

การขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ การขออนุญาตลาอุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ 

การลาศึกษาตอ การยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน 

      ง. วินัยและการรักษาวินัย เชน การดําเนินการกรณีความผิดไมรายแรง กรณี

ความผิดรายแรง การอุทธรณ การรองทุกขตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ

และการเสริมสรางและปองกันการกระทําผิดวินัย 

      จ. งานออกจากราชการ เชน การลาออกจากราชการ การใหออกจากราชการ

กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ การใหออกจากราชการ

ไวกอน การใหออกจากราชการกรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา 53-66) 
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   สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การใชท้ังศาสตรและศิลปในการดําเนินการ

เก่ียวกับบุคลากรในโรงเรียน ใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคโดยการวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ ท้ังนี้ก็ยังคงคํานึงถึงศักยภาพ

ในการทํางานของแตละบุคคลเพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอโรงเรียนและราชการมากท่ีสุด 

  4) การบริหารงานท่ัวไป 

   (1) ความหมายของการบริหารงานท่ัวไป 

      การบริหารท่ัวไป ไดมีผูใหความหมายและขอบขายภาระงานดังนี้ 

      ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 89) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดไววา 

การบริหารท่ัวไปควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเอง

ใหมากท่ีสุด โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษากํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย 

ใหสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์

ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล 

ชุมชน องคกรท่ีเก่ียวของ มุงพัฒนาใหเปนองคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 

สามารถเชื่อมโยงเครือขายการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว 

      กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64-73) การบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเก่ียวของ

กับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและ

เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก

อยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงาน

ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจน

การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

          (2) วัตถุประสงคของการบริหารงานท่ัวไป 

       ก. เ พื่อใหบริการ สนับสนุน  สง เสริม ประสานงานและอํานวยการ  

ใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

       ข. เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ

สาธารณชนซ่ึงจะกอใหเกิด ความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

          (3) ขอบขาย/ภารกิจ และการดําเนินงาน 

       ก. การดําเนินงานธุรการ เชน การศึกษาวิเคราะหสภาพงาน การวางแผน 

ออกแบบระบบงานธุรการ การจัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ การจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีรองรับงานไดตามระบบ 

ยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด คุมคาและมีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงงานธุรการใหมี

ประสิทธิภาพ 
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       ข. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชน รวบรวมขอมูล 

การวิเคราะห สังเคราะห และสนับสนุนขอมูล การดําเนินงานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หรือเรงรัดการดําเนินงานและการรายงานผลการ

ดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

       ค. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ เชน การสํารวจ จัดทํา

ทะเบียน การจัดระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูลสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรผูที่รับผิดชอบ

การเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง 

การเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ 

       ง. การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา เชน การจัดระบบในดาน

การประสานงานและเครือขาย การพัฒนาบุคลากร การกําหนดแผนงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และการประสานงานเพ่ือแสวงหาความรวมมือสนับสนุนทางวิชาการ 

       จ. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร เชน วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ 

การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา การวางแผนและออกแบบการจัดระบบ

การแบงสวนราชการภายใน ระบบการทํางานและระบบการบริหารงาน กําหนดเปาหมาย ผลผลิต 

ผลลัพธ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากร ดําเนินการบริหารจัดการ ติดตามประเมินและปรับปรุง

ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

       ฉ. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เชน การสาํรวจขอมูล การวางแผนและ

การกําหนดนโยบาย แนวทางการจัดหา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการบริหาร

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาและการติดตามประเมินผล 

       ช. การสงเสริมสนบัสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บคุลากร และการบริหารท่ัวไป 

เชน สํารวจสภาพปญหาความตองการจําเปนในการปฏิบัติงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ

บริหารท่ัวไป เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมและการติดตาม ประเมินผลการสนับสนุน 

       ซ. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม เชน การวางแผน กําหนดแนวทาง

บริหารจัดการ อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม การบํารุง ดูแล พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ สรุป ประเมินผล 

และรายงานการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

       ฌ. การจัดทําสํามะโนผู เรียน เชน ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น

ในการสํารวจขอมูลนักเรียนท่ีจะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการ จัดทําขอมูลสารสนเทศจาก

การทําสํามะโนนักเรียนท่ีจะเขารับบริการ 

       ญ. การรับนักเรียน เชน ประสานงานการแบงเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา กําหนด

แผนการรับนักเรียน การดําเนินการรับนักเรียน การรวมมือกับชุมชนในการติดตามชวยเหลือนักเรียน

ท่ีมีปญหาในการเขาเรียน การประเมินและรายงานการรับเด็กเขาเรียน 
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       ฎ. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย เชน การสํารวจความตองการ กําหนดแนวทางการประสานความรวมมือ สงเสริม 

สนับสนุน การเชื่อมโยงการจัดและพัฒนาการศึกษารูปแบบ 

       ฏ. การสงเสริมกิจการนักเรียน เชน การวางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริม

การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความถนัด ความสนใจ

และเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู

อยางตอเนื่อง การสรุป ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแกไขการสงเสริมกิจการนักเรียนเพ่ือใหการจัดกิจกรรม

เกิดประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 

       ฐ. การประชาสัมพันธงานการศึกษา เชน ศึกษาความตองการ วางแผน

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 

สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ิน การจัดใหมีเครือขายการประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบและติดตาม การประเมินผลการประชาสัมพันธ 

       ฑ. การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา เชน กําหนดแนวทาง การสงเสริม สนับสนุน ประสาน

ความรวมมือในการจัดการศึกษา รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานอ่ืน 

       ฒ. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน เชน การวิเคราะหสภาพปจจุบัน

ปญหาตามโครงการ และภารกิจของสถานศึกษา การวิเคราะห กําหนดปจจัย จัดลําดับความเสี่ยง 

กําหนดมาตรการปองกัน วางแผนจัดระบบควบคุมและประเมินผล 

       ณ. งานบริการสาธารณะ เชน การจัดใหมีระบบบริการสาธารณะ พัฒนาระบบ

การประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข พัฒนา

ระบบงานบริการสาธารณะ 

       ด. งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน เชน จัดบุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษ

ตามความเหมาะสมและศักยภาพ เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 66-76) 

 สรุปไดวา การบริหารท่ัวไป หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหาร

องคกร ใหบริการงานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังใหการบริหารงานนั้นบรรลุผลตามมาตรฐาน 

คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีภารกิจในการบริหารงานท่ัวไป ไดแก การดําเนินงานธุรการ 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแล

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและ

ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การสงเสริมกิจการนักเรียน 

การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
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งานบริการสาธารณะและงานที่ไมไดระบุไวในการบริหารงิชาการ การบริหารงบประมาณ และ

การบริหารงานบุคคล เพ่ือใหเกิดประโยชนกับโรงเรียนและราชการมากท่ีสุด 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 มงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550, หนา 69-71) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

ไดแก การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุน

เชาวนปญญา สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน อยูในระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดดังนี้ 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดานการบริหารแบบวางเฉย  

 กรกช วัฒนวิริยะ (2550, หนา 55-57) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม ตามแนวคิดของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน

ตามความคิดเห็นของผูชวยผูบริหาร ครู และบุคลากร พบวา ในภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติตามภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนหรือ

ไดปฏิบัติตามภาวะผูนําดานมุงงานและมุงสัมพันธบอยครั้ง โดยภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสภาพ 

แยกไดดังนี้ ภาวะผูนําเชิงอิทธิพลดานอุดมการณ (คุณลักษณะ) ภาวะผูนําเชิงอิทธิพลดานอุดมการณ 

(พฤติกรรม) ภาวะผูนําเชิงมุงสัมพันธเปนรายคน ภาวะผูนําเชิงการกระตุนการใชปญญา ภาวะผูนํา

เชิงมุงการสรางแรงบันดาลใจ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน แยกไดดังนี้ ภาวะผูนําเชิงการใหรางวัล

ตามสถานการณ ภาวะผูนําเชิงการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนท่ีผูบริหาร

โรงเรียนไดปฏิบัติเปนบางครั้ง ไดแก ภาวะผูนําเชิงการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ สําหรับภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนท่ีผูบริหารโรงเรียนไมเคยปฏิบัติ ไดแก ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายและผลท่ีเกิดจาก

การใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติบอยครั้ง

แยกไดดังนี้ ความมีประสิทธิภาพ การสรางความพึงพอใจในการทํางาน และความพยายามทําใหเกิดงาน 

 บุษราภรณ ชื่นชม (2550, หนา 67-69) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 1) ภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนํา

แบบตามสบายอยูในระดับต่ํา เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอนของครู พบวา ครูท่ีมี
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ประสบการณดานการสอนตางกัน จะมีการรับรูตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 2) ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 

และภาวะผูนําแบบตามสบาย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  

3) จําแนกตามวุฒิการศึกษาของครู พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน จะมีการรับรูตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 4) ดานภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบตามสบาย แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติทุกดาน และเม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2  และ 5) จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนท่ีมี

ขนาดตางกัน ภาวะผูนําของผูบริหารดนการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน และภาวะผูนํา

แบบตามสบายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน 

 สธุรรม ลังการพินธุ (2550, หนา 63) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา

ท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพ

การดําเนินงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ 

เรียงจากมากไปหานอยและนอยที่สุดตามลําดับ คือ งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

งานพัฒนาระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศ และงานรับนักเรียน นอยท่ีสุด คือ งานธุรการ 

 กุลฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 104) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก 

 ศิวิไล ใจหาญ (2552, หนา 77-78) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ภาวะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 เพศชาย เรียงคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการสรางบารมี ดานการคํานึงถึง

เอกัตบุคคล และดานการสรางแรงบันดาลใจ สวนภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพศหญิงเรียงคะแนนจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก

คือ ดานการสรางบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงเอกัตบุคคล เม่ือเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการกระตุน

เชาวนปญญา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกตามขนาดโรงเรียนอยูใน

ระดับมากทุกขนาดโรงเรียน เม่ือพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสรางบารมี และดานการคํานึงถึง

เอกัตบุคคล ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนขนาดกลางเรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ 

ดานการสรางบารมี ดานการคํานึงถึงเอกัตบุคคลและดานการสรางแรงบันดาลใจ และภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนขนาดใหญ

เรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกคือ ดานการสรางบารมี ดานการคํานึงถึง

เอกัตบุคคล และดานการสรางแรงบันดาลใจ จากการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม

มีความแตกตางกันท้ัง 3 คู คือ โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญกับ

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 แสดงวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ และ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โรงเรียนขนาดเล็กมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง 

 มะลิวรรณ ภูแชมโชติ (2552, หนา 76-79) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอนแกน เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนขนาดเล็ก มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนดานการบริหาร

แบบวางเฉยเชิงรับมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย ซ่ึงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดานท่ีมี

การปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาคือ 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ/การสรางบารมี และดานการจูงใจเพ่ือสรางแรงดลใจ ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

เทากัน ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ดานการใหรางวัล

ตามสถานการณ และดานท่ีมีระดับการปฏิบัติอันดับสุดทาย คือ ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

สวนภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน

ของภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการกระตุน

การใชปญญา (X3) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (X1) ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (X6) 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X4) เปนองคประกอบท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 0.579 (รอยละ 57.9) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 ดาวสวรรค พวงสมจิตต (2552, หนา 140-141) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหาร

ท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งแยกวิเคราะหตามประเภทของภาวะผูนํา คือ ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ การสรางบารมี การกระตุนเชาวปญญา การสรางแรงบันดาลใจ 

และการคํานึกถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน โดยดานการใหรางวัล

ตามสถานการณมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย และอยูในระดับ

ปานกลาง 2 ดาน โดยดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา

แบบวางเฉยเชิงรับ ซ่ึงการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ยุพดี ฤทธิ์ไธสง (2552, หนา 99) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ

กับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการแนะแนวการศึกษา 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา 

ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และดานการประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

 เสาวภาค พงษา (2552, หนา 111) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการครู

มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับคาเฉลี่ยของแตละดานจากมากไปหานอย

เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการดําเนินงานธุรการ ดานการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

ดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดานการจัดการระบบการควบคุมภายใน และดานเทคโนโลยี

และระบบเครือขายสารสนเทศ โดยท่ีมีระดับของการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดาน 

 ณัฐธยาน มานุช (2553, หนา 69-71) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ในอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพอยูในระดับมาก 
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เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี การมุงความสัมพันธ

เปนรายบคุคล และการกระตุนการใชปญญา สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับมาก เรียงจาก

คาเฉลี่ยมากไปนอยไดดังนี้ ดานการบริหารแบบวางเฉย และดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม และ

เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการสรางบารมี 

และการสรางแรงบันดาลใจ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สุภาวดี จันทะลับ (2553, หนา 75-78) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

และเม่ือพิจารณาจําแจกตามแบบของภาวะผูนํา พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลางและภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับต่ํา 

ดานภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา

อยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ดานการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  

 เฉลา ระโหฐาน (2553, หนา 104-107) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารวิชาการ ตามลําดับ ผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและประสิทธิผลการบริหารงาน พบวา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

มีความสัมพันธกันทางบวกและอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในแตละดาน

มีคาความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานราย 

 สุวัฒน ศรีวัฒนพงศ (2553, หนา 119-122) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การปฏิบตัิงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบวา 

1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
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เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา ทุกมาตรฐาน ผูบริหารมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก ยกเวนมาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี ท่ีผูบริหารมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 2 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง

ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน ชุมชน สวนมาตรฐานท่ีมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

นอยท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

2) ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูบริหาร

มีประสิทธิภาพการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารงาน

สูงท่ีสุด คือ ดานการบริหารงบประมาณ รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ประสิทธิภาพการบริหารงานต่ําสุด คือ ดานการบริหารวิชาการ และ 3) การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson's product moment correlation coefficient) ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกัน

ทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาแตละมาตรฐานกับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน 

ก็พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมาตรฐานที่ 4 พัฒนา

แผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงกับประสิทธิภาพการบริหารงานดานบุคคล 

มีความสัมพันธระหวางกันสูงสุด และมาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ

การบริหารการศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานดานวิชาการ มีความสัมพันธระหวางกันต่ําสุด 

 ออนตา พรมมะจิต (2553, หนา 109) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการ แขวงไชยะบูรี สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบูรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

สวนใหญอยูในระดับมาก ท้ังนี้โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานงานศึกษา

และนําหลักสูตร ดานงานการจัดการเรียนการสอน และดานงานการนิเทศการศึกษา ตามลําดับ และ 

3 ลําดับสุดทาย ไดแก งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 

 จิตติมา ธมชยากร (2553, หนา 82) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองตะก่ัวปา จังหวัดพังงา โดยภาพรวม พบวา ในภาพรวมนั้นอยูในระดับการปฏิบัติมาก 
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คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับการปฏิบัติมาก 

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย อยูในระดับมาก ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน 

งานทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานอาคารสถานท่ี งานสารสนเทศและ

การวางแผนงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานประชาสัมพันธและงานเทคโนโลยีการศึกษา

เปนลําดับสุดทาย 

 อรทัย เพียรชนะ (2554, หนา 86-89) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 18 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการสรางบารมี ดานการกระตุนการใชสติปญญา และดานการมุง

ความสัมพันธเปนรายบุคคล ประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการตรวจสอบและถวงดุล 

ดานการบริหารตนเอง ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน ดานการมีสวนรวม และ

ดานการกระจายอํานาจ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในทุกดาน

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมากไปนอย ดังนี้ ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X2) ดานการกระตุน

การใชสติปญญา (X3 ) ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (X4 ) และดานการสรางบารมี (X1) 

โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.80, 0.79, 0.76 และ 0.73 ตามลําดับ 

 สกัุญญา เริ่มรัตน (2554, หนา 77-78) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ในอําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการศึกษาพบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 

การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และการกระตุนการใชปญญา 

ตามลําดับ สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการบริหารแบบวางเฉยและดานการใหรางวัลอยางเหมาะสม ตามลําดับ 

 สุวรรณี เชยสมบัติ (2554, หนา 66-69) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผูนาํของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอขลุงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการศึกษา

พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 แบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอยดังนี้ การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนใหเกิดการใชปญญา และ
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การมุงความสัมพันธรายบุคคลตามลําดับ สวนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการใหรางวัลตามสถานการณและดานการบริหารแบบมีขอยกเวน

โดยตรงอยูในระดับมาก และการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออมอยูในระดับนอย เมื่อจําแนกตาม

ประสบการณการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาพบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เม่ือเปรียบเทียบพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายดาน พบวา 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับมาก ดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรงอยูในระดับ

ปานกลางและดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออมอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบพบวา 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมและดานการใหรางวัลตามสถานการณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สวนดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรงและดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยน

สภาพโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการกระตุนใหเกิดการใชปญญา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใหรางวัลตามสถานการณและดานการบริหารแบบมีขอยกเวน

โดยตรงอยูในระดับมาก และดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออมอยูในระดับนอย เม่ือเปรียบเทียบ

พบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน

ดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตาม

กลุมเครือขาย พบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยออมแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

 ภัทรียา มุลาลินน (2554, หนา 63-64) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามแบบภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการกระตุน

เชาวปญญา ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี 

ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

ปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีแสดงไว เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวม และ

ชวยใหผูใตบังคับบัญชามองปญหาในหลายมุมมองท่ีแตกตางกัน ตามลําดับ ขนาดของสถานศึกษาตางกัน 

มีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบตามสบาย โดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีภาวะผูนํา
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แบบเปลี่ยนสภาพ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําแบบตามสบาย โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และ เม่ือพิจารณารายดาน พบวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและ

ภาวะผูนําแบบตามสบายของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สระแกว เขต 2 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของ

ผูบริหารสถานศึกษาอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 พิสมัย สุนนทนาม (2554, หนา 81) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

2 โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมาก เรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได คือ การ

จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง การบริหารงบประมาณทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การตรวจสอบภายใน การวางแผนงบประมาณ การ

บริหารงบประมาณสินทรัพย และการคํานวณตนทุนกิจกรรม 

 ปยมาส เตงชู (2555, หนา 108) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการดําเนินงาน

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองกับประสิทธิภาพการบริหารของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับจากมากไปหา

นอย คือ ดานการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม และ

ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และดานการพัฒนาคุณภาพครูเปนอันดับ

สุดทาย ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับจาก

มากไปหานอย คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคคล และ

ดานการบริหารวิชาการ 

 วสันต นาขยัน (2555, หนา 73) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน แมใจวิทยาคม อําเภอ

แมใจ จังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน ระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปนรายดาน 

พบวา ระดับความคิดเห็นรายดานมีความคิดเห็น อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 

และดานการบริหารท่ัวไป ตามลําดับโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

 มณีรัตน สุพร (2555, หนา 61) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอระบบ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอระบบ
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บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย

ตามลําดับ คือ การวางแผนงบประมาณ การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง การบริหารสินทรัพย 

การบริหารงานทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การตรวจสอบภายใน การคํานวณตนทุน

กิจกรรม และการรายงานทางการเงิน 

 พิชิต สุดโต (2555, หนา 96) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การสรรหาและ

การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานธุรการของสถานศึกษา 

การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง วินัยและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ 

ตามลําดับ 

 สายัณห เมยไธสง (2557, หนา 102) ไดศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการศึกษาพบวา สภาพ

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดบุคลากร

เขาปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ดานการรักษาระเบียบวินัย 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 เคนดริก (Kendrick, 1988, p. 1330-A) ไดศึกษาเรื่องลักษณะภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนา

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเมืองใหมีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา ครูใหญ

ใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในระยะเริ่มแรก และตอมาใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน

จนสามารถปรบัปรุงโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 คิง (King, 1990, p. 2329-A) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนกับผูบริหารการศึกษา จํานวน 208 คน ในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย และในระดับ

มหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องมือ แบบสอบถามปจจัยภาวะผูนําของ แบส ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา

แบบเปลี่ยนสภาพ สามารถทํานายความพึงพอใจและความสําเร็จไดเหนือกวาผูนําแบบแลกเปลี่ยน

และพบในผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยมากวาอนุบาลถึงมัธยมปลาย 

 เฟลตัล (Felton, 1995, p. 184) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน

และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับ

ความพอใจในงานของครู โดยทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 55 แหง และโรงเรียน
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มัธยมศึกษา จํานวน 31 แหง ของรัฐมิสซิสซิปปใชตัวอยางซึ่งเปนครูรอยละ 10 ของประชากร

ไดกลุมตัวอยาง 590 คน และใชแบบสอบถาม MLQ เปนเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู และพบวา

ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงกวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 แอนเดอรสัน (Anderson, 2000, Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพของครูผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาและศาสตราจารยที่เปนผูนําทางการศึกษา 

จากกลุมตัวอยาง 132 คน โดยจําแนกเปนมิติดังนี้ 1) การกําหนดภารกิจโรงเรียนและการสื่อสาร 

2) การจัดการหลักสูตรและการสอน 3) การควบคุมดูแลการนิเทศการสอน 4) การตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียน และ 5) การสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเพียง 1 มิติ คือ การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

 แบลส และแบลส (Blasé & Blasé, 2002, p. 671; cited in Foster, 2004, pp. 176-191) 

ไดศึกษาเรื่องการขาดภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหนาท่ีจากทัศนะของครู ซ่ึงเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางครู จํานวน 50 คน ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีปญหาถูกผูบริหารโรงเรียนละเลยไมเอาใจใส 

ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํามีความบกพรองคือละเลยตอการเอาใจใสครูท้ังทางดาน

รางกาย อารมณและจิตใจ เชน ไมใหความรวมมือในการใชอุปกรณการสอน ขาดความสัมพันธกับ

ผูรวมงานและอ่ืนๆ ผลจากการศึกษานี้ทําใหมีการวางแผนเพ่ือหาทางแกปญหาท่ีอาจจะเกิดลักษณะ

เชนนี้อีกในโรงเรียนอ่ืน 

 ฮาวกินส (Hawkins, 2002, p. 135) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําและแบบบรรยากาศองคการ: 

กรณีศึกษาการรับรูพฤติกรรมผูนําผานบรรยากาศของโรงเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบการรับรูพฤติกรรมของตนเองของผูบริหาร และการรับรูพฤติกรรมโดยภาพรวม 

โดยใชระดับการชี้วัดบรรยากาศของโรงเรียนแบบเปด ไดมีการทดสอบตัวชี้วัดพฤติกรรมผูนําแบบเปด 

3 ดาน คือ ดานเกี่ยวกับสถาบัน ดานการบังคับบัญชา และดานขอจํากัด ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมของผูนํามีพฤติกรรมดานการใหการสนับสนุนมาก ดานการใชอํานาจบังคับบัญชามีนอย 

 มิเช็ล (Michael, 2003, p. 173) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 กลุมใน 4 ดาน คือ อัตราการเขาเรียน อัตราการลาออก 

อัตราการเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และอัตราการเรียนตอ ประชากรที่ศึกษา

เปนผูบริหารโรงเรียนแบบเดิม เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการบริหาร LPI สถิติท่ีใช

คือ สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการทดสอบคาที ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารท้ังสองกลุมมีคาคะแนน

เปอรเซ็นไทลสูงกวา 30 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูง สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา 

ประสิทธิผลดานการมาเรียนและอัตราการออกกลางคันระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาตอเนื่องมีประสิทธิผล

สูงกวาโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติ และผลการวิจัยยังพบอีกวา ผูบริหารหญิงและผูบริหารชายที่มี

ประสบการณการทํางานมากมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก 
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 ดิสเตฟาโน (De Stefano, 2003, p. 164) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนบทบาท

ความเปนผูนําของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในซานตาเฟ อาเจนตินา ผลการศึกษาพบวา 

ความเปนผูนําของครูใหญเปนสวนประกอบสําคัญในสมการประสิทธิผลของโรงเรียน การศึกษานี้

ระบุพฤติกรรมของครูใหญอันมีสวนชวยในการบรรลุถึงประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา พฤติกรรม

ท่ีเกิดบอยครั้งมากท่ีสุดของครูใหญท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือ การแสดงถึงความเปนผูนํา

เชิงบริหารและวิธีการปกครอง และรวมถึงเหตุการณอันเก่ียวกับวินัยการใชทรัพยากรของโรงเรียน 

รูปแบบความเปนผูนําของครูใหญ และการสรางความเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียในโรงเรียน 

 คอลฮุน (Callhoun, 2004, Abstract) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการใชภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการในโรงเรียนรัฐบาลท่ีประสบความสําเร็จในการบูรณาการระบบ

เทคโนโลยี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะระบุยุทธศาสตรการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ในโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบูรณาการระบบเทคโนโลยีตามความเขาใจของผูอํานวยการ

โรงเรียนรัฐบาลประจําอําเภอในมลรัฐแคลิฟอรเนีย นอกจากนี้ยังตองการท่ีจะระบุระดับความเขาใจ

และการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชระบบเทคโนโลยีของผูอํานวยการอีกดวย วิธีการดําเนินการ

วิจัย เริ่มจากการออกแบบสอบถามเพ่ือจะทําการสํารวจผูอํานวยการจํานวน 16 โรงเรียนแลวสรุป

คําตอบออกมาในรูปแบบการพรรณนา ตอจากนั้นจึงทําการศึกษาในเชิงลึกโดยการใชแบบสัมภาษณ

กับผูอํานวยการจากจํานวน 6 โรงเรียน การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยทั้ง 2 แบบนี้มีการกําหนด

รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 7 อยาง ไดแก วิสัยทัศน การกระจายวิสัยทัศน การกระจาย

ความเปนผูนํา การวางแผนกลยุทธหรือการคิดเชิงระบบ ความเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

การกลาเสี่ยงหรือการกลาเผชิญกับสถานการณปจจุบัน และการกระตุนการดลใจ การเปนแบบอยาง

และการนําผูอ่ืน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูอํานวยการมีการใชยุทธศาสตรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ท้ัง 7 อยาง เพียงแตอาจจะมากนอยไมเทากัน ขอคนพบในเชิงลึกพบวา วิสัยทัศน การกลาเสี่ยงหรือ

การกลาเผชิญกับสถานการณปจจุบัน และการกระตุนการดลใจ การเปนแบบอยางและการนําผูอื่น 

เปน 3 กลยุทธ ท่ีผู อํานวยการเห็นวาสําคัญมากและใชบอยที่สุด นอกจากนี้ยังคนพบอีกวา 

ผูอํานวยการทุกคนตางตระหนักในทักษะ หรือความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยี เพียงแต

ไมตองถึงกับจะตองเปนผูเชี่ยวชาญเสียเอง และผลจากการวิจัยพบวา ผูอํานวยการสวนใหญ สามารถ

ใชเทคโนโลยีระดับการรับสงขอมูลขาวสารทางอิเลคทรอนิกสไดเปนอยางดี 

 เบอรนารด (Bernard, 2006, pp. 277-293) ไดทําวิจัยเรื่อง การทบทวนภาวะผูนําและ

การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาภาวะผูนําท่ีประสบความสําเร็จและผลกระทบในการเปลี่ยนสภาพโรงเรียน 

เปนกรณีศึกษาโรงเรียนฟลิก ฮอลท โดยวิธีการเก็บขอมูลจากรายงานขององคกรรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพแหงชาติ และเอกสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตั้งแตป ค.ศ. 1986 ถึง ค.ศ. 2003 และ

ป ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2003 ผูวิจัยไดเขาไปทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของโรงเรียน และไดทําการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการในพื้นที่ คณะครูและพนักงานฝายปกครอง นอกจากนี้ ผูวิจัยยังได

ทําการสังเกตการเรียนการสอนและการจัดทํารายงานนําเสนอครูใหญและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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เพ่ือท่ีจะคนหาวาโรงเรียนฟลิก ฮอลท มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกดานอยางตอเนื่องภายใตการบริหาร

ของครูใหญคนปจจุบันดวยการใชภาระผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางไร จากการศึกษากรณีศึกษาของ

โรงเรียนฟลิก ฮอลท ไดขอคนพบวา โรงเรียนฟลิก ฮอลท สามารถเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมได

อยางแตกตางดูไดจากในระยะเวลา 12 ป ของการขับเคลื่อนโดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีจํานวน

เปอรเซ็นตของนักเรียนท่ีสอบผานขอสอบมาตรฐานแหงชาติในระดับเอ เพิ่มจาก 20% เปน 50% 

และมีจํานวนนักเรียนสมัครเขาเรียนเพ่ิมข้ึนเปน 2 ถึง 3 เทา ผลการวิจัยพบวา ท้ังนี้เนื่องมาจาก

คุณลักษณะภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศและวัฒนธรรมของการทํางานของ

องคกร 

 โจนาธาน (Jonathan, 2007, pp. 91-103) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางการศึกษาในบริบท

การเปลี่ยนแปลงของสังคมแอฟริกาไดไปสูยุคประชาธิปไตยหลังยุคการแบงแยกคนตามความแตกตาง

ของสีผิว การศึกษาในครั้งนี้มุงเปาหมายท่ีผูนําท่ีกลาทาทายและพรอมท่ีจะเผชิญกับความยากลําบาก 

จากการสัมภาษณของผูนําทางการศึกษาจํานวน 3 คน ซ่ึงเปนคนผิวขาว 2 คน และเปนคนผิวดํา 1 คน 

โดยเปนผูท่ีมีความเขาใจในความซับซอนและเปนผูท่ีกลาทาทายกับการเปลี่ยนแปลงท่ีตองตอสูกับ

วัฒนธรรมดั้งเติมของสังคม ชุมชนหรือแมแตความคาดหวังของสถาบันผูนําท้ังสามคนมีความเห็นตรงกัน

ในเรื่องการหลอหลอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นตองอาศัยคุณลักษณะพ้ืนฐานของผูนําการเปลี่ยนแปลง

ท่ีควรมี 5 ประการ ดังนี้ 1) ความชอบธรรม 2) การเขาใจในเพ่ือนมนุษยโดยเฉพาะผูที่ออนแอกวา 

3) ความรูสึกในการรวมเชื้อชาติ 4) ความเขาใจความซับซอนทางการเมือง และ 5) ความเขาใจ

ในความตองการท่ีจะเติบโตของแตละบุคคล จากการศึกษาเขาไดขอคนพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

มักจะตามมาดวยปญหาท่ีจะตองพิสูจนอีกมากมาย และจากกรณีศึกษาจากผูนําท้ังสามรายท่ีกลาวมา 

สามารถกอรูปแบบทางความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําในยุคหลังสังคมแหงความขัดแยง ไดดังนี้ 

1) บริบทเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของภาวะผูนํา 2) ผูนําควรใหความสําคัญกับความซับซอนของงาน

มากกวาการแสดงความเปนคนท่ีมีอํานาจเหนือคนอ่ืน 3) ผูนําตองมีความกลาหาญในการเผชิญกับ

สิ่งใหมๆ และพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง 4) ผูนําไมนําความขัดแยงระหวางบุคคลมาทําให

การตัดสินใจท่ีต้ังอยูบนความถูกตองเปลี่ยนไป 5) ผูนําไมควรนําความเชื่อสวนตัวมาเปนขอจํากัด

ในการตัดสินใจตางๆ 6) ผูนําควรมีบุคลิกท่ีนาเชื่อถือในดานคุณธรรมท่ีเดนชัดมากกวาคุณสมบัติดานอ่ืน 

7) ผูนําควรมีความสามารถในการประนีประนอมเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

 แมคคารธี (McCarthy, 2009, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมภาวะผูนํา

ทางวิชากรกับความกาวหนาประจําป ตามการรับรูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยม

ทางตะวันออกเฉียงใต รัฐเพนซิเวเนีย โดยศึกษาจากพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการใน 3 มิติ คือ 

การกําหนดภารกิจของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 

พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการกับความกาวหนาประจําปมีความสัมพันธทางบวกตอกัน

อยางมีนัยสําคัญ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ชาราชการครูซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,260 คน 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ไดแก ขาราชการครูซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา  

2556 ไดจากการเปดตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 607-608) โดยกําหนดจํานวนตามสัดสวนจากเขตอําเภอที่ ตั้งสถานศึกษาและ

ทําการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 297 คน จากนั้นนํากลุมตัวอยางมาหาสัดสวนโดยการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ ปรากฏดังตาราง 2 

 

ตาราง 2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 

อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. เมืองฉะเชิงเทรา 578 138 

2. บางคลา 44 10 

3. บางน้ําเปรี้ยว 124 29 

4. บางปะกง 49 11 

5. บานโพธิ ์ 96 22 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 

6. พนมสารคาม 188 46 

7. สนามชัยเขต 51 12 

8. ราชสาสน 14 3 

9. แปลงยาว 63 14 

10. ทาตะเกียบ 40 9 

11. คลองเข่ือน 13 3 

 รวม (คน) 1,260 297 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม

เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางาน 

และวุฒิการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน คือ 

1) การสรางบารมี 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนการใชสติปญญา 4) การมุงความสัมพันธ

เปนรายบุคคล และ 5) การใหรางวัลตามสถานการณ 

 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับของ ลิเคิรท 

(Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) แสดงระดับภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งกําหนดใหผูตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแตละขอคําถามในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซ่ึงแบงออกเปน 

4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 
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4) การบริหารท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแตละขอคําถามในระดับใด

ระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 ท้ังนี้ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวเสนอตออาจารย 

ท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 3.2.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

 3.2.3 สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดท่ีไดศึกษาจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 3.2.4 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

 3.2.5 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะ 

 3.2.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสราง 

ตลอดจนความเหมาะสมของขอความ โดยใชเทคนิค IOC (index of item-objective congruence) 

ซ่ึงผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

  1) ดร.วีระชัย ตนานนทชัย 

   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร (ดานเนื้อหา) 

            2) ดร.กัญภร เอ่ียมพญา  

   ตําแหนง อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร (ดานเนื้อหา) 

  3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด    

   ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานสถิติ) 

  4) ดร.ลินดา นาคโปย 

   ตําแหนง อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร (ดานสถิติ) 

  5) ผูชวยศาสตราจารยละออ เพชรรัตน  

   ตําแหนง ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานภาษา) 

 3.2.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับขาราชการครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน จากนั้นนําขอมูล

มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1974, p. 161) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .98 

 3.2.8 นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันแลวไปดําเนินการจัดพิมพ

เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

 3.3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความ-

รวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขออนุญาต

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยกําหนดไว 

 3.3.2 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง โดยนําหนังสือและ

แบบสอบถามไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีกําหนด เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 3.3.3 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสง

แบบสอบถามไปแลว 3 สัปดาห 

 3.3.4 หากยังไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห 

 3.3.5 สงแบบสอบถาม จํานวน 297 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 

 3.3.6 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.4.1 วิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

 3.4.2 วิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหาร โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใหคะแนนตามแนวทางการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของ 

ลิเคิรท (Likert) เบสท และคาน (Best & Kahn, 1993, P. 247)  

 3.4.3 การแปลความหมายของคะแนนภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับใด ผูวิจัยกําหนด

เกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง 

นิลแกว (2545, หนา 107-110) แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

  4.51–5.00 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51–4.50 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับมาก 

  2.51–3.50 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

  1.51–2.50 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับนอย 

  1.00–1.50 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.4.4 วิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใหคะแนนตามแนวทาง 
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การประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) เบสท และคาน 

(Best & Kahn, 1993, p. 247)  

 3.4.5 การแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยกําหนดเกณฑความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน

เปนตัวชี้วัดโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2545, หนา 107-110) 

แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

   4.51-5.00  หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.51-4.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

   2.51-3.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

   1.51-2.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูระดบันอย 

   1.00-1.50  หมายถึง  ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3.4.6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson's product moment correlation coefficient) โดยภาพรวมและรายดาน 

แลวเปรียบเทียบกับเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 110) 

   1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 

   2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสอง                  

มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ     

ท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน      

แตถาในทางลบแสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามกันหรือผกผันกัน สําหรับ          

การพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.80-1.00  หมายความวา  ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 

    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.60-0.79  หมายความวา  ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับมาก 

    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.40-0.59  หมายความวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.20-0.39  หมายความวา  ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับนอย 

    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01-0.19  หมายความวา  ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธระดับนอยมาก 

  3.4.7 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน (stepwise) 
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3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ 

 3.5.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณ

การทํางาน และวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

 3.5.2 วิเคราะหระดับภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

เปนรายรวมและรายดาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.53 วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาสหสัมพันธอยางงาย (rxy) แบบเพียรสัน (Pearson,s product 

moment correlation coefficient) 

 3.5.4 วิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน (stepwise) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยเริ่มจากการกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

และลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 

4.1 สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

           X   แทน คาเฉลี่ย (mean) 

 S.D.   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 n   แทน จํานวนนักเรียน นักศึกษาในกลุมตัวอยาง 

 X   แทน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 X1   แทน ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

 X2   แทน ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 X3   แทน ดานการกระตุนเชาวนปญญา 

 X4   แทน ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

 X5   แทน ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 

 Y   แทน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

 Y1   แทน ดานการบริหารงานวิชาการ 

 Y2   แทน ดานการบริหารงบประมาณ 

 Y3   แทน ดานการบริหารงานบุคคล 

 Y4   แทน ดานการบริหารท่ัวไป 

 t   แทน คาสถิติท่ีใชกรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 F   แทน คาสถิติท่ีใชกรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 

 SS   แทน ผลรวมของคะแนนคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (sum of squares) 

 MS   แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (mean squares) 

 df   แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (degree of freedom) 

  r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

84 

 R Square/r2 แทน คาประสิทธิภาพในการทํานาย 

 Std. Error แทน คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสมการถดถอย 

  b     แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ 

  Ŷ      แทน คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับจากสมการถดถอย

        ในรูปคะแนนดิบ 

 yẐ      แทน คาเฉลี่ยประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับจากสมการถดถอย

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  β     แทน คามาตรฐานสัมประสิทธิ์การถดถอย 

 Square   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ีเปลี่ยนจากเดิมเม่ือเพ่ิมตัวแปรตามทีละตัว 

  p     แทน คาความนาจะเปน 

  **     แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

4.2 ลําดับข้ันการนําเสนอขอมูล 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาจัดลําดับใหสอดคลองกับแนวการศึกษาคนควา

เพ่ือนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 

แบบเปนข้ันตอน (stepwise) 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในหัวขอและตารางตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3   จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง ไดแก    

             ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา (n = 297) 

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ  

1. ตําแหนงหนาท่ี   

 ผูบริหาร 18 6.06 

 คร ู 279 93.94 

2. ประสบการณในการทํางาน   

 ไมเกิน 5 ป 67 22.56 

 6-10 ป 51 17.17 

 11-15 ป 14 4.71 

 16 ปข้ึนไป 165 55.56 

3. วุฒิการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี 3 1.01 

 ปริญญาตรี 190 63.97 

 ปริญญาโท 104 35.02 

 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 297 100.00 

 

 จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 297 คน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี

เปนสวนใหญเปนครู จํานวน 279 คิดเปนรอยละ 93.94 และผูบริหาร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 

6.06 

 จําแนกตามประสบการณในการทํางานสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55.56 มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 67 คน 
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คิดเปนรอยละ 22.56 มีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.17 และ

มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.71 

 จําแนกตามวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 

63.97 วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 35.02 และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.01 

 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ดังแสดงในตาราง 4-9 

 

ตาราง 4  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร   

            โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 เขต 6 โดยภาพรวม 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. ระดับภาวะผูนํา ลําดับท่ี 

1. ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

(X1) 

4.06 .58 มาก 1 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ (X2) 3.86 .58 มาก 3 

3. ดานการกระตุนเชาวนปญญา (X3) 3.84 .67 มาก 4 

4. ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (X4) 3.90 .69 มาก 2 

5. ดานการใหรางวัลตามสถานการณ (X5) 3.83 .72 มาก 5 

ภาพรวม 3.90 .58 มาก  

 

 จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.90) เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ

คาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ ( X= 4.06) 

ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ( X= 3.90) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X= 3.86) 
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ดานการกระตุนเชาวนปญญา ( X= 3.84) และดานการใหรางวัลตามสถานการณ ( X= 3.83) 

ตามลําดับ 

ตาราง 5  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

 

ดานการสรางบารมี/อิทธิพลเชิงอุดมการณ 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ภาวะผูนํา 
ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา 4.00 .69 มาก 7 

2. ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการพูดโนมนาว

ใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 

3.90 .76 มาก 10 

3. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตางๆ 3.94 .79 มาก 9 

4. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 4.11 .78 มาก 5 

5. ผูบริหารตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ

เปนสําคัญ 

4.13 .69 มาก 2 

6. ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบริหาร

สถานศึกษา 

4.12 .69 มาก 3 

7. ผูบริหารมีความมุงม่ันและตั้งใจในการปฏิบัติงาน

อยางเต็มกําลังความสามารถ 

4.10 .79 มาก 6 

8. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.25 .68 มาก 1 

9. ผูบริหารมีอุดมการณในการปฏิบัติงาน 4.12 .70 มาก 3 

10. บุคลากรใหความเคารพและศรัทธาตอผูบริหาร

สถานศึกษา 

3.96 .74 มาก 8 

รวม 4.06 .58 มาก  

 

 จากตาราง 5 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ

อยูในระดับมาก ( X= 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง ( X= 4.25) ผูบริหารตระหนักถึง

ประโยชนสวนรวมขององคการเปนสําคัญ ( X= 4.13) ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถ
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ในดานการบริหารสถานศึกษา ( X= 4.12) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหาร

มีความสามารถและทักษะในการพูดโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ( X= 3.90) ผูบริหารสามารถควบคุม

อารมณในสถานการณตางๆ ( X= 3.94) บุคลากรใหความเคารพและศรัทธาตอผูบริหารสถานศึกษา 

( X= 3.96) 

 

ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร 

            โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

            เขต 6 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

 ภาวะผูนํา 
ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม 3.81 .74 มาก 8 

2. ผูบริหารสามารถสรางเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกัน

ระหวางบุคลากร 

3.82 .74 มาก 7 

3. ผูบริหารสามารถสื่อถึงเปาหมายหลักในการทํางาน

รวมกันใหบุคลากรในองคการไดรับทราบทุกคน 

3.94 .67 มาก 1 

4. ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีมุง

สูอนาคต 

3.93 .69 มาก 2 

5. ผูบริหารสามารถทําใหบุคลากรตระหนักถึงคุณคาใน

ตนเอง 

3.86 .69 มาก 4 

6. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรนําความรู

ความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถของตน 

3.92 .67 มาก 3 

7. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรกลาเผชิญหนากับ

ปญหาตางๆ 

3.86 .68 มาก 4 

8. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรจัดการกับ

อุปสรรคตางๆ ดวยตนเองอยางสรางสรรค 

3.83 .70 มาก 6 

รวม  3.86 .58  มาก  
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 จากตาราง 6 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับมาก ( X= 3.86) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

ผูบริหารสามารถสื่อถึงเปาหมายหลักในการทํางานรวมกันใหบุคลากรในองคการไดรับทราบทุกคน 

( X= 3.94) ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีมุงสูอนาคต ( X= 3.93) ผูบริหาร

สามารถกระตุนใหบุคลากรนําความรูความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ

ของตน ( X= 3.92) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิด

การทํางานเปนทีม ( X= 3.81) ผูบริหารสามารถสรางเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกันระหวางบุคลากร 

( X= 3.82) ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรจัดการกับอุปสรรคตางๆ ดวยตนเองอยางสรางสรรค 

( X= 3.83) 

 

ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ดานการกระตุนเชาวนปญญา 

 

ดานการกระตุนเชาวนปญญา 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ภาวะผูนํา 
ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 

การปฏิบัติงาน 

3.88 .72 มาก 2 

2. ผูบริหารมีมุมมองการแกปญหาอยางมีเหตุผล 3.85 .81 มาก 3 

3. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรแกปญหา 

ดวยวิธีการใหมๆ  

3.79 .75 มาก 6 

4. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึง

ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน 

ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

3.82 .79 มาก 4 

5. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรปฏิบัติงาน 

อยางสรางสรรค 

3.92 .76 มาก 1 

6. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น

ในการทํางานรวมกันของบุคลากร 

3.82 .84 มาก 4 

รวม  3.84  .67  มาก  
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 จากตาราง 7 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการกระตุนเชาวนปญญาอยูในระดับมาก 

( X= 3.84) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานอยางสรางสรรค ( X= 3.92) ผูบริหารสามารถ

ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน ( X= 3.88) ผูบริหารมีมุมมองการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

( X= 3.85) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรแกปญหา

ดวยวิธีการใหมๆ ( X= 3.79) ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน

ของบุคลากร ( X= 3.82) ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวาง

การปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต ( X=3.82) 

 

ตาราง 8  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร  

            โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   

            เขต 6 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

 

ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ภาวะผูนํา 
  ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 3.89 .92 มาก 6 

2. ผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทุกคนดวยความเสมอภาค 3.79 .95 มาก 8 

3. ผูบริหารสามารถชี้แนะ แนะนําและใหคําปรึกษากับ

บุคลากรได 

3.91 .77 มาก 5 

4. ผูบริหารสามารถรับรูถึงศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร 

3.87 .79 มาก 7 

5. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

อยางตอเนื่อง 

3.93 .72 มาก 3 

6. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ตามความสนใจและความถนัด 

3.95 .76 มาก 2 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา

อยางเสมอภาค 

3.99 .82 มาก 1 

8. ผูบริหารชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  3.93 .81 มาก 3 
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แกบุคลากร 

รวม  3.90  .69   มาก  

 

 จากตาราง 8 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก 

( X= 3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเสมอภาค ( X= 3.99) ผูบริหาร

สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจและความถนัด ( X= 3.95) ผูบริหาร

สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X= 3.93) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย 

ไดแก ผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทุกคนดวยความเสมอภาค ( X= 3.79) ผูบริหารสามารถรับรูถึง

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ( X= 3.87) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 

( X= 3.89) 

 

ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลําดับท่ีภาวะผูนําของผูบริหาร 

            โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

            เขต 6 ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 

 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ภาวะผูนํา 
ลําดับท่ี 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

3.82 .81 มาก 3 

2. ผูบริหารยกยองบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดดี 3.99 .78 มาก 2 

3. ผูบริหารแสดงความชื่นชมเม่ือบุคลากรทํางานไดดี 4.01 .80 มาก 1 

4. ผูบริหารมีสิ่งตอบแทนเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย 

3.73 .84 มาก 5 

5. ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดี 3.70 .85 มาก 6 

6. ผูบริหารใชการจงูใจเปนเครื่องมือกระตุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

3.78 .84 มาก 4 

รวม  3.83 .72  มาก  
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 จากตาราง 9 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการใหรางวัลตามสถานการณอยูในระดับมาก 

( X= 3.83) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก ผูบริหารแสดงความชื่นชมเมื่อบุคลากรทํางานไดดี ( X= 4.01) ผูบริหารยกยองบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานไดดี ( X= 3.99) ผูบริหารใหความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

( X= 3.82) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดี 

( X= 3.70) ผูบริหารมีสิ่งตอบแทนเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ( X= 3.73) ผูบริหาร

ใชการจูงใจเปนเครื่องมือกระตุนการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางเหมาะสม ( X= 3.78) 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตาราง 10-14 

 

ตาราง 10  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ 

              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

              เขต 6 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ (Y1) 4.07 .55 มาก 1 

2. ดานการบริหารงบประมาณ (Y2) 4.07 .64 มาก 1 

3. ดานการบริหารงานบุคคล (Y3) 3.98 .61 มาก 4 

4. ดานการบริหารท่ัวไป (Y4) 4.06 .60 มาก 3 

ภาพรวม 4.04 .55 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X= 4.04) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาทุกดานอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 

( X= 4.07) ดานการบริหารงบประมาณ ( X= 4.07) ดานการบริหารทั่วไป ( X= 4.06) และ

ดานการบริหารงานบุคคล ( X= 3.98) ตามลําดับ 
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ตาราง 11  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ 

              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

              เขต 6 ดานการบริหารงานวิชาการ 

 

ดานการบริหารงานวิชาการ 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
 ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีความสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

4.21 .63 มาก 2 

2. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

4.27 .65 มาก 1 

3. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4.03 .70 มาก 9 

4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวัดผลประเมินผล

การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียน 

4.17 .68 มาก 3 

5. โรงเรียนมีการประเมินผล มีกระบวนการท่ีนาเชื่อถือได 4.17 .66 มาก 3 

6. โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตางๆ มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

4.11 .73 มาก 5 

7. โรงเรียนจัดทําแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

3.97 .74 มาก 10 

8. โรงเรียนมีระบบนิเทศการสอนท่ีมีความนาเชื่อถือและ

สามารถตรวจสอบได 

3.79 .77 มาก 12 

9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 4.04 .76 มาก 8 

10. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษา 

4.11 .71 มาก 5 

11. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนา 

งานวิชาการกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง 

4.07 .70 มาก 7 

12. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชนและ

บุคคลท่ัวไป 

3.91 .82 มาก 11 
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รวม 4.07 .55 มาก  

 จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงานวิชาการอยูใน

ระดับมาก ( X= 4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

( X= 4.27) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน ( X= 4.21) โรงเรียนมีการประเมินผล มีกระบวนการที่นาเชื่อถือได ( X= 4.17) และ

คาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนมีระบบนิเทศการสอนท่ีมีความนาเชื่อถือและสามารถ

ตรวจสอบได ( X= 3.79) โรงเรียนสงเสรมิสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชนและบุคคลท่ัวไป ( X= 3.91) 

โรงเรียนจัดทําแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน ( X= 3.97) 

 

ตาราง 12  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ 

              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

              เขต 6 ดานการบริหารงบประมาณ 

 

ดานการบริหารงบประมาณ 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ 

อยางเปนระบบ 

4.20 .71     มาก      2 

2. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเปนไปตาม

ระเบียบการบริหารงานราชการ 

4.22 .69     มาก      1 

3. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีระบบ 

การติดตามตรวจสอบอยางเปนระบบ และ 

มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

4.14 .71     มาก      3 

4. โรงเรียนมีการใชงบประมาณอยางคุมคาและเหมาะสม 4.01 .78     มาก      6 

5. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนผลงาน

เปนสําคัญ 

3.97 .77     มาก      8 

6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงทุนตางๆ 

ท้ังภายในและภายนอก 

4.04 .84     มาก      5 

7. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนครอบคลุม 4.05 .77     มาก      4 
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การบริหารงานในทุกๆ ดานตามโครงสราง 

ตาราง 12  (ตอ) 

 

ดานการบริหารงบประมาณ 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

8. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม

และเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 

3.99 .82     มาก      7 

รวม 4.07  .64     มาก  

 

 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงบประมาณอยูใน

ระดับมาก ( X= 4.07) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก ไดแก การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเปนไปตามระเบียบการบริหารงานราชการ 

( X= 4.22) โรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ ( X= 4.20) การบริหาร

งบประมาณของโรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบอยางเปนระบบ และมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได ( X= 4.14) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การบริหารงบประมาณของ

โรงเรียนมุงเนนผลงานเปนสําคัญ ( X= 3.97) โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสมและ

เพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน ( X= 3.99) โรงเรียนมีการใชงบประมาณอยางคุมคาและ

เหมาะสม ( X= 4.01) 
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ตาราง 13  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ 

              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

              เขต 6 ดานการบริหารงานบุคคล 

 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
     ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับโครงสรางของการบริหารสถานศึกษา 

3.97 .74         มาก        6 

2. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาและบรรจแุตงต้ัง 

อยางเปนระบบ และบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

4.00 .79        มาก        5 

3. โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.97 .71        มาก       6 

4. บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย และรักษา

ระเบียบ วินัย อยางเครงครัด 

4.02 .74        มาก       2 

5. ผูบริหารใชเหตุผลในการตัดสินปญหาอยางยุติธรรม 3.97 .84        มาก       6 

6. ผูบริหารมุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 4.02 .84        มาก       2 

7. ผูบริหารสามารถประสานความรวมมือกับบุคลากร           

ไดเปนอยางดี 

3.97 .76       มาก      6 

8. โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางชัดเจน 

4.07 .66       มาก       1 

9. โรงเรียนมีระบบการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

   3.97   .77          มาก          6 

10. โรงเรียนสรางขวัญกําลังใจ และการจูงใจ  

ในอันท่ีจะเสริมสรางการพัฒนาเจตคติและ

พฤติกรรมของบุคลากร 

3.88 .88        มาก        12 

11. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 

ในการแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน 

3.93 .81        มาก        11 

12. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเสมอภาค 

4.01 .81        มาก        4 

รวม 3.98 .61     มาก  
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 จากตาราง 13 พบวา ประสทิธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงานบุคคลอยูใน

ระดับมาก ( X= 3.98) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน ( X= 4.07) 

บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย และรักษาระเบียบ วินัย อยางเครงครัด ( X= 4.02) ผูบริหาร

มุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ( X= 4.02) และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก 

โรงเรียนสรางขวัญกําลังใจ และการจูงใจ ในอันที่จะเสริมสรางการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของ

บุคลากร ( X= 3.88) โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน 

( X= 3.93) ผูบริหารใชเหตุผลในการตัดสินปญหาอยางยุติธรรม ( X= 3.97) 

 

ตาราง 14  คาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ 

              โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

              เขต 6 ดานการบริหารท่ัวไป 

 

ดานการบริหารท่ัวไป 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
    ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

1. โรงเรียนจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 4.12 .71   มาก 2 

2. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมการ

ทํางานทุกดานและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

4.16 .72   มาก 1 

3. โรงเรียนสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในการนํา

แผนไปปฏิบัติรวมกัน 

4.10 .76   มาก 3 

4. โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

ท่ีครอบคลุมการทํางานทุกๆ ดาน 

3.95 .76   มาก 9 

5. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ

กับทุกหนวยงานหรือองคกรในการจัดการศึกษา 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

4.08 .70   มาก 5 

6. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีคุณภาพ

ตรวจสอบงาย 

3.99 .69   มาก 7 

7. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน 3.97 .73   มาก 8 
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ตาราง 14  (ตอ) 

 

ดานการบริหารท่ัวไป 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

X S.D. 
    ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี 

8. โรงเรียนจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีจําเปนตอการใหบริการ เชน น้ําดื่ม น้ําใช และ

ไฟฟา เปนตน 

4.08 .84   มาก 5 

9. โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการพิเศษตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการจัดการศึกษา 

4.10 .72   มาก 3 

รวม  4.06 .60     มาก  

 

 จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารท่ัวไปอยูในระดับมาก 

( X= 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมการทํางานทุกดานและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

( X= 4.16) โรงเรียนจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจน ( X= 4.12) โรงเรียนจัดใหมี

หองปฏิบัติการพิเศษตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา ( X= 4.10) และคาคะแนนเฉลี่ย 

3 ลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมการทํางานทุกๆ ดาน 

( X= 3.95) โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน ( X= 3.97) โรงเรียนมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดีมีคุณภาพตรวจสอบงาย ( X= 3.99) 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม (X และ Y) ดังแสดงในตาราง 15-16 
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ตาราง 15  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหาร 

              สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

   มัธยมศึกษา เขต 6 

 

ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา 

(X) 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา (Y) 

(n = 297) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

r r r r r 

X1 .55** .60** .68** .65** .68** 

X2 .59** .58** .70** .62** .68** 

X3 .62** .63** .73** .65** .72** 

X4 .59** .57** .73** .65** .69** 

X5 .63** .56** .76** .64** .71** 

X .67** .65** .81** .72** .78** 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 จากตาราง 15 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะ

ท่ีคลอยตามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (rxy = 

.78) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตาราง 16  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร      

              สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

   มัธยมศึกษา เขต 6 

 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

(n = 297) 

rxy 
ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ .68** มาก ทางบวก 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ .68** มาก ทางบวก 

ดานการกระตุนเชาวนปญญา .72** มาก ทางบวก 

ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล .69** มาก ทางบวก 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ .71** มาก ทางบวก 

ภาวะผูนําของผูบริหาร .78** มาก ทางบวก 

** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 จากตาราง 16 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก ซ่ึงมีความสัมพันธกันทางบวก

หรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ  .01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy = .78) เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการกระตุนเชาวนปญญา (rxy = .72) ดานการใหรางวัลตามสถานการณ 

(rxy = .71) ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (rxy = .69) สวนดานการสรางบารมีหรืออิทธิพล

เชิงอุดมการณและดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากัน (rxy = .68) ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ดังแสดงในตาราง 17-18 

 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 

ซ่ึงเปนการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูวิจัยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอ 1.4.4 วาตัวแปรตน (X1,2,3,4,5) แตละดานสงผลตอตัวแปรตาม 

(Y) โดยรวม ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหไดดังตาราง  
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ตาราง 17  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ  

   การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน   

              เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม 

 

Source of Variation df SS MS F p 

Regression 3 57.16 19.05 165.98 .00** 

Residual 293 33.63 00.11   

**p < .01 

 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)   = .79 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)    = .63 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjusted R square) = .62 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  = .33 

 

 จากตาราง 17 พบวา ตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) .79 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R square/r2) 

.63 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนเชาวนปญญา ดานการใหรางวัล

ตามสถานการณ และดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ สามารถทํานายประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 63 คาประสิทธิภาพ

ในการทํานายท่ีปรับแลว (adjusted R square) .62 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(standard error) .33 
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ตาราง 18  ตัวแปรดานภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา      

              ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

              มัธยมศึกษา  เขต 6 

 

ตัวแปร b Std.Error β t p 

ดานการกระตุนเชาวนปญญา (X3) .19 .05 .23 3.52 .00** 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ (X5) .28 .04 .37 7.09 .00** 

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ (X1) .27 .05 .28 5.18 .00** 

คาคงท่ี (constant) 1.11 .14  7.88 .00** 

**p < .01 

 

 จากตาราง 18 พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยรวมมี 3 ดาน ไดแก ดานการกระตุนเชาวนปญญา ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และ

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยท่ีสภาพการมีปฏิสัมพันธ

และอิทธิพลท่ีมีตอกันเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

 สมการในรูปคะแนนดิบ 

  Ŷ  = 1.11 + .19 (X3) + .28 (X5) + .27 (X1) 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  yẐ  = .23 (X3) + .37 (X5) + .28 (X1) 

 จากสมการความถดถอยเชิงพหุคูณขางตน สามารถแปรความหมายไดดังนี้ 

 ถาตัวแปรดานการกระตุนเชาวนปญญา (X3) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําให

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพิ่มขึ้น .23 หนวย โดยใหตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที่ ถาตัวแปร

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ (X5 ) มีหนวยเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพิ่มขึ้น .37 หนวย โดยใหตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที่ และถาตัวแปร

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ (X1) มีหนวยเพ่ิมข้ึน 1 หนวย จะทําใหประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพ่ิมข้ึน .28 หนวย โดยใหตัวแปรอ่ืนๆ มีคาคงท่ี 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ซ่ึงมีแนวทางการศึกษาคนควา สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงคในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 

  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 

  4) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการสําหรับกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

เปนขาราชการครูซ่ึงกําลังปฏิบัติหนาท่ีภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,260 คน กําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, 

pp. 607-608) โดยกําหนดจํานวนตามสัดสวนจากเขตอําเภอท่ีตั้งสถานศึกษาและทําการสุมอยางงาย

ไดกลุมตัวอยาง 297 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบดวย ตําแหนงหนาที่ ประสบการณ

ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
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  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scales) โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การสราง

บารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3) การกระตุนการใชสติปญญา 

4) การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และ 5) การใหรางวัลตามสถานการณ 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) โดยแบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารท่ัวไป 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันโดยเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน

พิจารณา ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งมีความคลายคลึงกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน และไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .98 ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล

แลวนํามาวิเคราะหผล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

โดยขอหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลซ่ึงไดแบบสอบถามครบตามจํานวน 297 ฉบับ เปนฉบับสมบูรณท้ังหมด 

คิดเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

โดยการหาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation/S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 's product moment correlation 

coefficient) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเปนข้ันตอน 

(stepwise) 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 

 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  1) ตําแหนงหนาท่ี มากท่ีสุดเปนครู คิดเปนรอยละ 93.94 และเปนผูบริหาร 

คิดเปนรอยละ 6.06  
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  2) ประสบการณในการทํางาน มากท่ีสุด มีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ 55.56 มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 22.56 มีประสบการณ

ในการทํางาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 17.17 และมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 

4.71 

  3) วุฒิการศึกษา มากท่ีสุด มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.97 ปริญญาโท 

คิดเปนรอยละ 35.02 และต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.01 

 5.1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ 

มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ดานการสราง

แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนเชาวนปญญา และดานการใหรางวัลตามสถานการณ ตามลําดับ ท้ังนี้

โดยเรียงลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  

   1) ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง ผูบริหารตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการเปนสําคัญ 

ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบริหารสถานศึกษา และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ

สุดทาย ไดแก ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการพูดโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม ผูบริหาร

สามารถควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ บุคลากรใหความเคารพและศรัทธาตอผูบริหาร

สถานศึกษา 

   2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

ผูบริหารสามารถสื่อถึงเปาหมายหลักในการทํางานรวมกันใหบุคลากรในองคการไดรับทราบทุกคน 

ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีมุงสูอนาคต ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากร

นําความรูความสามารถมาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน และคาคะแนน

เฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม ผูบริหารสามารถสราง

เจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกันระหวางบุคลากร ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรจัดการกับ

อุปสรรคตาง ๆ ดวยตนเองอยางสรางสรรค 

   3) ดานการกระตุนเชาวนปญญา โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานอยางสรางสรรค ผูบริหารสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีมุมมองการแกปญหาอยางมีเหตุผล และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับ

สุดทาย ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ ผูบริหารสามารถกระตุน
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ใหเกิดการแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกันของบุคคลากร ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากร

ตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 

   4) ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเสมอภาค ผูบริหารสงเสริมให

บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจและความถนัด ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก ผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากร

ทุกคนดวยความเสมอภาค ผูบริหารสามารถรับรูถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูบริหาร

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 

   5) ดานการใหรางวัลตามสถานการณ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

ผูบริหารแสดงความชื่นชมเม่ือบุคลากรทํางานไดดี ผูบริหารยกยองบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดดี ผูบริหาร

ใหความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก 

ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดี ผูบริหารมีสิ่งตอบแทนเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย ผูบริหารใชการจูงใจเปนเครื่องมือกระตุนการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

 5.1.3 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ มีคา

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป และดานการ

บริหารงานบุคคล ตามลําดับ ท้ังนี้โดยเรียงลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

   1) ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนมี

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียนมี

การประเมินผล มีกระบวนการท่ีนาเชื่อถือได และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนมี

ระบบนิเทศการสอนท่ีมีความนาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนงาน

วิชาการแกชุมชนและบุคคลท่ัวไป โรงเรียนจัดทําแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีเปนประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรียน 

   2) ดานการบริหารงบประมาณ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก การ

บริหารงบประมาณของโรงเรียนเปนไปตามระเบียบการบริหารงานราชการ โรงเรียนจัดทําแผนการ

บริหารงบประมาณอยางเปนระบบ การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ

อยางเปนระบบ และมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก 
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การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนผลงานเปนสําคัญ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณได

อยางเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการใชงบประมาณอยาง

คุมคาและเหมาะสม 

   3) ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก 

โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูใน

ระเบียบ วินัย และรักษาระเบียบ วินัย อยางเครงครัด ผูบริหารมุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

และคาคะแนนเฉลี่ย 3 ลําดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนสรางขวัญกําลังใจ และการจูงใจ ในอันท่ีจะ

เสริมสรางการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของบุคลากร โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน ผูบริหารใชเหตุผลในการตัดสินปญหาอยางยุติธรรม 

   4) ดานการบริหารท่ัวไป โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอโดยเรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียนจัดทํา

แผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมการทํางานทุกดานและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โรงเรียนจัดใหมี

โครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

การจัดการศึกษา และคาคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับสุดทาย ไดแก โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูล

สารสนเทศท่ีครอบคลุมการทํางานทุก ๆ ดาน โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน โรงเรียนมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีคุณภาพตรวจสอบงาย 

 5.1.4 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก มีความสัมพันธกันทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

r=.78 เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานการกระตุนเชาวนปญญา r=.72 ดานการใหรางวัลตามสถานการณ r=.71 ดานการมุง

ความสัมพันธเปนรายบุคคล r=.69 สวนดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณและดานการ

สรางแรงบันดาลใจ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากัน r=.68 ตามลําดับ 

 5.1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา 

โดยรวมมี 3 ดาน ไดแก ดานการกระตุนเชาวนปญญา ดานการใหรางวัลตามสถานการณ และดาน

การสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

5.2 อภิปรายผล 
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 จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 5.2.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

และผลมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย เพียรชนะ (2554, หนา 86-89) ไดทําการวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 18 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต

ชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา เริ่มรัตน (2554, หนา 77-78) ไดทําการ

วิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเลาขวัญ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุวรรณี เชยสมบัติ (2554, หนา 66-69) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอขลุงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 2 แบบเปลี่ยนสภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภัทรียา มุลาลินน (2554, หนา 63-64) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ

ตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธยาน มานุช (2553, หนา 69-71) ไดทําการวิจัยเรื่อง

การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเมืองจันทบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลา 

ระโหฐาน (2553, หนา 104-107) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารของสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวิไล ใจหาญ (2552, หนา 77-78) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย

พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
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เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550, หนา 69-

71) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของ

ตนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อันเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีการแขงขันกันในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีพฤติกรรมในการ

จูงใจ ใหบุคลากรในโรงเรียนหรือผูใตบังคับ บัญชามีความไววางใจ เกิดความจงรักภักดีในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาความคาดหวังท่ีกําหนดไว ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 11-12; อางถึงใน เรวัตร ภูแยม, 2554, 

หนา 17) ท่ีไดกลาวถึงภาวะผูนําไววา เปนความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานการกระทํา

ตามท่ีผูนําตองการ และสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนใหกระทํากิจกรรมท่ีชวยบรรลุเปาหมายขององคการได 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ถวิล เก้ือกูลวงศ (2530, หนา 219; อางถึงใน เอกชัย ปานัน, 2552, หนา 

12) ท่ีชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําเปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งขององคการ ท้ังนี้โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมคิด บางโม (2539, หนา 218; อางถึงใน เอกชัย ปานัน, 2552, หนา 13) ซ่ึงไดกลาววา ภาวะผูนํา

หรือความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการในอันท่ีจะดําเนินงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเปนอยางมาก ดังท่ี ดราฟท (Draft, 2005, p. 5) ซ่ึงไดกลาวไววา 

ภาวะผูนําเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ท่ีมีความ

ตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและการเปลี่ยนแปลงนั้นสะทอนจุดมุงหมายท่ีมีรวมกันระหวางผูนํา

และผูตาม 

 5.2.2 ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยมาส เตงชู (2555, หนา 108) ไดทําการวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธระหวางการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองกับ

ประสิทธิภาพการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร

ธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อรทัย เพียรชนะ (2554, หนา 86-89) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา 18 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน ศรีวัฒ

นพงศ (2553, หนา 119-120) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต นาขยัน (2555, หนา 73) ไดทําการวิจัย

เรื่องความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนแมใจวิทยาคม 

อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การบริหารงานโรงเรียน แมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มี

เจตนามุงเนนการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษาตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทําใหสถานศึกษาตาง

สนองตอบตอนโยบายดังกลาว อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการไดมีการกระจายอํานาจการบริหาร

การศึกษาใหกับโรงเรียนในทุกสังกัด ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาจะตองนําความรูความสามารถมาใชใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และการจัดการในเรื่องตาง ๆ เพ่ือให

การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะงานวิชาการซ่ึงถือไดวา

เปนงานหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ดังนั้นจึงไดมุงใหมีการกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการ

ใหกับสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ มีความ

คลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจะทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ัง

การวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีขอบขายภารกิจครอบคลุมการ

ดําเนินงาน 4 ดาน ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ ธีระ รุญ

เจริญ (2546 หนา 56) กลาววา การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ เปนการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานซ่ึงกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการท้ังสี่ดาน คือ ดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สม

ถวิล ศรีจันทรวิโรจน (2553, หนา 10) ท่ีกลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการท่ีผูบริหารจะตองนํา

ความรูความสามารถท่ีตนเองมีอยูมาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพ เปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา สอดคลองและสนอง

นโยบายขององคกรและหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงสอดคลองกับ กูด (Good, 1993, p. 14) ท่ีกลาววา 
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การบริหารสถานศึกษาเปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และการจัดการในเรื่องเก่ียวกับงานหรือกิจการ

สถานศึกษาโดยมุงใหบรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาท่ีไดตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ แคมปเบลล 

(Campbell, 1977, p. 12) ท่ีกลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดแผนยุทธศาสตรทาง

การศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

   1) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงานวิชาการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ออนตา พรมมะจิต (2553, หนา 109) ไดทํา

การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธของผูบริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดแผนกศึกษาธิการ แขวงไชยะบูรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบูรี โดยรวมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพดี ฤทธิ์ไธสง (2552, หนา 99) ไดทําการวิจัยเรื่อง

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 104) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงาน

วิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาไดเห็นความจําเปนของการพัฒนางาน

วิชาการซ่ึงถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษา ซ่ึงเปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดภายในสถานศึกษาท่ี

มีความเก่ียวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนท่ีดี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีจุดมุงหมายท่ีครอบคลุมถึงความรู คุณสมบัติ ทัศนคติและ

ความสามารถท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการ

บริหารงานวิชาการ ดังท่ี มนูญ รมแกว (2553, หนา 32) ไดกลาวไววา การบริหารวิชาการเปนการ

บริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน และครอบคลุมถึงความรู คุณสมบัติ ทัศนคติและ

ความสามารถ ความมุงหมายทางการศึกษาของประเทศไดกําหนดไวโดยคํานึงถึงความตองการของ

สังคมไทยในปจจุบันท่ีตองการใหประชาชน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถ 

   2) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงบประมาณ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มณีรัตน สุพร (2555,หนา 61) ไดทําการวิจัย

เรื่องความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัย
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พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอระบบบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย สุนนทนาม (2554, หนา 81) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

2 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ไดกําหนดวัตถุประสงค ขอบขายหรือภารกิจ และการดําเนินงานตาง ๆ เก่ียวกับการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษานํากระบวนการบริหาร

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการดําเนินงานและเกิดประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา ดังท่ี สมเดช สีแสง 

(2544, หนา 607) กลาวไววา การบริหารงบประมาณเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานให

สามารถบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังงบประมาณยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน

การควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพไดอีกดวย 

   3) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวม

อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สายัณห เมยไธสง (2557, หนา 102) ไดทําการวิจัย

เรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครู 

โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิต สุดโต (2555, หนา 96) ไดทําการวิจัยเรื่อง

สภาพการบริหารงานบุคคลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยูในระดับมาก 

   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานตาง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือใหประสบ

ความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

พัฒนาผูเรียน ผูบริหารตองอาศัยความรวมมือจากบุคลกรทุกคนภายในสถานศึกษา ดังนั้นการ

บริหารงานบุคคลจึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ 

(2546, หนา 51-63) ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไววา การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเปน

ภารกิจท่ีสําคัญ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

   4) ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดานการบริหารท่ัวไป โดยรวมอยู
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ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร (2553, หนา 82) ไดทําการวิจัยเรื่อง

การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา จังหวัดพังงา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภาค พงษา (2552, หนา 111) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการ

บริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุธรรม ลังการพินธุ (2550, หนา 63) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานบริหารท่ัวไปของ

สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สภาพ

การดําเนินงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนตองบริหารจัดการการศึกษา

ดวยตนเอง ภายใตการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับนโยบายตาง ๆ ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงตองอาศัยความคลองตัวในการบริหารโดยความรวมมือจากทุกภาค

สวนดวยกัน ตั้งแตบุคลากรของสถานศึกษา ชุมชน และองคการตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหการ

บริหารจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 2553 ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 

89) ซ่ึงไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดไววา การบริหารท่ัวไปควรยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปน

อิสระในการบริหาร และจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากท่ีสุด โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษากํากับ ดูแล 

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ใหสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ หลักการบริหารงานเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความ

รับผิดชอบ ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกรท่ีเก่ียวของ มุงพัฒนาใหเปน

องคกรสมัยใหม โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงเครือขายการ

ติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว 

 5.2.3 ความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก มีความสัมพันธกันทางบวกหรือมีความสัมพันธ

กันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน ศรีวัฒนพงศ (2553, หนา 119-122) ไดทําการวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิภาพการ
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บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 6 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย 

เพียรชนะ (2554, หนา 86-89) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 18 

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตชลบุรี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในทุกดานอยูในระดับมาก  

 ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีเจตนามุงเนนการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ โดยให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงและ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ทําใหสถานศึกษาตางสนองตอบนโยบาย

ดังกลาว อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการไดมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาใหกับโรงเรียนในทุก

สังกัด ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาท่ีเปนผูนําการดําเนินงานตาง ๆ ใหครอบคลุมขอบขายหรือ

ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินงานท้ัง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป โดยมุงตอบสนองการจัดการศึกษา

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว พ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 56) 

กลาววา การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ เปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซ่ึงกําหนดให

มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการท้ังสี่ดาน คือ ดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับ กูด (Good, 1993, p. 14) ท่ีกลาววา การ

บริหารสถานศึกษาเปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และการจัดการในเรื่องเก่ียวกับงานหรือกิจการ

สถานศึกษาโดยมุงใหบรรลุผลตามจุดหมายของการศึกษาท่ีไดตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับ แคมปเบลล 

(Campbell, 1977, p. 12) ท่ีกลาววา การบริหารสถานศึกษา เปนการจัดแผนยุทธศาสตรทาง

การศึกษา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 5.2.4 ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา มี

ภาวะผูนําของผูบริหาร 2 ดานท่ีไมสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวดัฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คือ ดานการ

สรางแรงบันดาลใน และดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล สวนภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผล
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ตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 3 ดาน คือ ดานการกระตุนเชาวนปญญา ดานการใหรางวัล

ตามสถานการณ และดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสามารถพยากรณประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 63 จึงสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ภูแชมโชติ (2552, หนา 76-79) ไดทําการ

วิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 คือ ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณไดเทากับรอยละ 57.9 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวสวรรค พวงสมจิตต (2552, หนา 140-141) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะ

ผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารท่ี

สงผลตอการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ คือ การสรางบารมี การกระตุนเชาวปญญา การสรางแรงบันดาล

ใจ และการคํานึกถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันภาวการณแขงขันทางดานการจัดการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศึกษาเปนสําคัญ ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน และ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําองคกรท่ีดีมี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยการนําศักยภาพความรูความสามารถดานตาง ๆ มาใชบริหารจัดการ

สถานศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน 

 ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีอันสําคัญของตนเองอยูเสมอ 

รูจักสรางแรงจูงใจสําหรับการปฏิบัติงานรวมกัน เสริมสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนสราง

คานิยมอันดีงามรวมกัน ยกยองและยอมรับผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จนกอเกิด

วัฒนธรรมองคกรท่ีบุคลากรทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติดวยความสมัครใจ ซ่ึงสอดคลองกับ แบสส 

(Bass, 1985, p. 67) ท่ีกลาวถึงเก่ียวกับผูนําแบบแลกเปลี่ยนและผูนําแบบเปลี่ยนแปลงในสัดสวนท่ี

แตกตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับแตละสถานการณดวยเหตุนี้ความเปนผูนําท้ังสองแบบจึงเชื่อมโยงตอกัน

แบบตอเนื่อง แทนท่ีจะแยกออกจากกันเปนอิสระ ซ่ึงสอดคลองกับ เรดดิน (Reddin, 1970, p. 27) ท่ี

กลาววา ผูนําทีม คือ ผูนําท่ีถือวาหนาท่ีของตนเองก็คือการสงเสริมความพยายามสูงสุดของบุคคลใน

ภารกิจท่ีตองปฏิบัติ ท้ังภารกิจระยะสั้นหรือระยะยาว ดวยเหตุท่ีผูนําเองมีความผูกพันท้ังงานและคน 

สิ่งนี้แหละเปนตัวกระตุนอยางสําคัญ ท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มความสามารถ ซ่ึงเปนผลให

หนวยงานบรรลุเปาประสงคสูงสุดได รวมถึงผูนําประเภทนี้แสดงใหเห็นเดนชัดวามีความเชื่อม่ันในตัว

บุคคล มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความสามารถพิเศษของคนอ่ืนและจัดบรรยากาศในการทํางาน ซ่ึงทํา
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ใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ เบรินส (Burns, 1978, p. 29) ท่ีไดอธิบายถึง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดท้ังในระดับแคบท่ีเปนกระบวนการท่ีสงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล และ

ในระดับท่ีกวาง ท่ีเปนกระบวนการในการใชอํานาจเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

   1) จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการใหรางวัล

ตามสถานการณ ดังนั้นผูบริหารควรมีการสงเสริมใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดี และสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ท้ังนี้โดยใชการจูงใจเปนเครื่องมือกระตุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง

เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดีหรือปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

   2) จากผลการวิจัยท่ีพบวา ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ดานการบริหารงานบุคคล ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการสรางขวัญกําลังใจและมีการจูงใจ

ในอันท่ีจะเสริมสรางการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของบุคลากร ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรมี

สวนรวมในการแกปญหาและมีการตัดสินใจรวมกัน ท้ังนี้โดยผูบริหารสถานศึกษาตองใชเหตุผลในการ

ตัดสินปญหาอยางยุติธรรม 

   3) จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิภาพ

การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยูในระดับมาก แสดงวาภาวะผูนํา

ของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ภาวะผูนํา ควรพัฒนาภาวะผูนําในแตละดานของตนเองใหอยูในระดับมากอยางตอเนื่อง 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

   1) ควรทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย 

   2) ควรทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิ

บาล 

   3) ควรทําการวิจัยเรื่องปจจัยในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
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   4) ควรทําการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

   5) ควรทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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รายการอางอิง 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๕  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ดร.วีระชัย ตนานนทชยั 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน ๑  ชุด 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

"ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน

อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา

ในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก

ทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

"ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน

อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา

ในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก

ทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๕  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ดร.ลินดา นาคโปย 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน ๑  ชุด 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

"ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน

อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา

ในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก

ทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๕  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารยละออ เพชรรัตน 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย   จํานวน ๑  ชุด 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

"ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา" ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน

อยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา

ในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก

ทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๑๐  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทานเปน

หนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๑๐  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๕ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทานเปน

หนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๑๐  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทานเปน

หนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๑๐  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งสุทธาธิบดี 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

 สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทานเปน

หนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ

นักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 

และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ๒ 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนดัดดรุณี 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ (อนุสรณวันเด็กแหงชาติ ป ๒๕๓๗) 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนผาณิตวิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีนบางปะกง "บวรวิทยายน" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 

 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

146 

 

ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนไผแกววิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบางคลาพิทยาคม 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีนกอนแกวพิทยาคม 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนราชสาสนวิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๑  บัณฑิตวิทยาลัย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

      อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

 

      ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ขออนุเคราะหการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองไมแกนวิทยา 

 

 ดวย นางอิสรา วิรัชกุล นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 

เรื่อง "ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา"  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานในการเก็บขอมูล

เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/ โทรสาร ๐ - ๓๘๕๓ - ๕๔๓๐ 



สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร
ฯ 

มห
าวิ
ทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คริ
นท

ร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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ผลการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดโรงเรียนมธัยมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

2รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ         

1. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหาร

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2.   ผูบริหารมีความสามารถและทักษะ 

ในการพูดโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณใน

สถานการณตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีดีงาม 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

5. ผูบริหารตระหนักถึงประโยชนสวนรวม

ขององคการเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถ 

ในดานการบริหารสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. ผูบริหารมีความมุงม่ันและตั้งใจ 

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ 

+1 +1 0 +1 +1 3 0.8 ใชได 

8. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง 0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใชได 

9. ผูบริหารมีอุดมการณในการปฏิบัติงาน 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10.  บุคลากรใหความเคารพและศรัทธาตอ   

 ผูบริหารสถานศึกษา 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 ใชได 
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2รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ         

11. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการทํางาน

เปนทีม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

12. ผูบริหารสามารถสรางเจตคติท่ีดีใน 

การทํางานรวมกันระหวางบุคลากร 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

13. ผูบริหารสามารถสื่อถึงเปาหมายหลักใน

การทํางานรวมกันใหบุคลากรในองคการ

ไดรับทราบทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายใน 

การปฏิบัติงานท่ีมุงสูอนาคต 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

15. ผูบริหารสามารถทําใหบุคลากรตระหนัก

ถึงคุณคาในตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากร 

นําความรูความสามารถมาใชใน 

การปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถของตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรกลา

เผชิญหนากับปญหาตางๆ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

18. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากร

จัดการกับอุปสรรคตางๆ ดวยตนเอง

อยางสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานการกระตุนเชาวนปญญา         

19. ผูบริหารสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20. ผูบริหารมีมุมมองการแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

21. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากร

แกปญหาดวยวิธีการใหมๆ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
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2รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

22. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากร

ตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวาง

การปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

23. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

24. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการแสดง

ความคิดเห็นในการทํางานรวมกันของ

บุคคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล         

25. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร

ทุกคน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

26. ผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทุกคน

ดวยความเสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27. ผูบริหารสามารถชี้แนะ แนะนําและให

คําปรึกษากับบุคลากรได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28. ผูบริหารสามารถรับรูถึงศักยภาพใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

29. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

30. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา

ศักยภาพของตนเองตามความสนใจและ

ความถนัด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

31. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคน

ไดรับการพัฒนาอยางเสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

32. ผูบริหารชวยอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ แกบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ         

33. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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2รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

34. ผูบริหารยกยองบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

ไดดี 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

35. ผูบริหารแสดงความชื่นชมเม่ือบุคลากร

ทํางานไดดี 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

36. ผูบริหารมีสิ่งตอบแทนเม่ือบุคลากร

ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37. ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงาน

ไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. ผูบริหารใชการจูงใจเปนเครื่องมือ

กระตุนการปฏิบัติงานของบุคลากรได

อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

 จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

5รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

ดานการบริหารงานวิชาการ         

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

ท่ีความสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 2.   โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียน 

เปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 3. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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5รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

  4.  โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวัดผล   

 ประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ 

 สภาพจริงของผูเรียน 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

5. โรงเรียนมีการประเมินผล มีกระบวนการ 

ท่ีนาเชื่อถือได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูสําหรับผูเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. โรงเรียนจัดทําแหลงเรียนรูภายใน

โรงเรียนท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 3 0.8 ใชได 

8. โรงเรียนมีระบบนิเทศการสอนท่ีมี 

ความนาเชื่อถือและสามารถ 

ตรวจสอบได 

0 +1 0 +1 +1 3 0.6 ใชได 

9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็ง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัด

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

0 +1 +1 +1 0 3 0.6 ใชได 

11. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือใน

การพัฒนางานวิชาการกับหนวยงาน

ตางๆ อยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

12. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

แกชุมชน และบุคคลท่ัวไป 

+1 +1 0 +1 0 3 0.6 ใชได 

ดานการบริหารงบประมาณ         

13. โรงเรียนจัดทําแผนการบริหาร

งบประมาณอยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. การบริหารงบประมาณของโรงเรยีน

เปนไปตามระเบียบการบริหารงาน

ราชการ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
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5รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

 15. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

อยางเปนระบบ และมีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 16. โรงเรียนมีการใชงบประมาณอยาง

คุมคาและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 17. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน

มุงเนนผลงานเปนสําคัญ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 18. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจาก

แหลงทุนตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 19. การบริหารงบประมาณของโรงเรียน

ครอบคลุมการบริหารงานในทุกๆ ดาน

ตามโครงสราง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 20. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณได

อยางเหมาะสมและเพียงพอกับความ

ตองการในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

ดานการบริหารงานบุคคล         

 21. โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับโครงสราง

ของการบริหารสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 22. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาและ

บรรจุแตงตั้งอยางเปนระบบ และ

บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 23. โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 24. บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย 

และรักษาระเบียบ วินัย อยางเครงครัด 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
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5รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

 25. ผูบริหารใชเหตุผลในการตัดสินปญหา

อยางยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 26. ผูบริหารมุงประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 27. ผูบริหารสามารถประสานความ

รวมมือกับบุคลากรไดเปนอยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 28. โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 29. โรงเรียนมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 30. โรงเรียนสรางขวัญกําลังใจ และ 

การจูงใจในอันท่ีจะเสริมสราง 

การพัฒนาเจตคติและพฤติกรรม 

ของบุคลากร 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 31. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากร 

มีสวนรวมในการแกปญหาและ

ตัดสินใจรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 32. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร

ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของ 

แตละบุคคลอยางเสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

ดานการบริหารท่ัวไป         

 33. โรงเรียนจัดใหมีโครงสรางการบริหาร

จัดการท่ีชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 34. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ี

ครอบคลุมการทํางานทุกดาน และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

 35. โรงเรียนสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน

ในการนําแผนไปปฏิบัติรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 
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5รายการประเมิน 

คาคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม 
คา 

IOC 

สรุป 

ผล 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

 36. โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูล

สารสนเทศท่ีครอบคลุมการทํางาน 

ทุกๆ ดาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 37. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน ประสาน

ความรวมมือกับทุก หนวยงานหรือ

องคกรในการจัดการศึกษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 38. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี

มีคุณภาพตรวจสอบงาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 39. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. โรงเรียนจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใหบริการ 

เชน น้ําดื่ม น้ําใช และไฟฟา เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41. โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการพิเศษ

ตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัด

การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใชได 

 

 หมายเหตุ ถา คา IOC มากกวา .50 แสดงวา ขอคําถามนั้นสามารถวัดไดตรงจุดประสงค  

หรือตรงตามเนื้อหานั้น ซ่ึงขอคําถามนั้นสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลได และถาคา IOC นอยกวา 

.50 แสดงวา ขอคําถามนั้นไมสามารถวัดไดตรงจุดประสงค หรือตรงตามเนื้อหานั้น จึงควรนําไปปรับปรุง 
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ภาคผนวก ค  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกดัสาํนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูบริหารสถานศึกษา และครู 

 แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 

 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามผูบริหาร และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เก่ียวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามผูบริหาร และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามผูบริหาร และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  

 2. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบใด ๆ 

ตอตัวทาน ขอความกรุณาตอบตามความเปนจริง 

          นางอิสรา  วิรัชกุล 

            นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 

         มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

*************************************************** 
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ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงใน    ตามความเปนจริง 

1.  ตําแหนงหนาท่ี 

   ผูบริหาร (ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ)  

   คร ู

2.  ประสบการณในการทํางาน 

   ไมเกิน 5 ป     6-10 ป 

   11-15 ป      16 ป ข้ึนไป 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

   ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................. 

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

คําช้ีแจง  ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอน ภาวะผูนํา

 ของผูบริหารสถานศึกษาของทานอยูในระดับใด โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ และ

 ทําเครื่องหมาย �ลงในชองทายขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดย

ใช เกณฑการพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 

 5 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 4 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง  

 2 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับนอย  

 1 หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผูนําของผูบริหาร 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานการสรางบารมีหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ      

1. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา      

2. ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการพูดโนมนาวให

ผูอ่ืนปฏิบัติตาม 

     

3. ผูบริหารสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ      

4. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม      

5. ผูบริหารตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการเปน

สําคัญ 

     

6.    ผูบริหารเปนผูมีความรูความสามารถในดานการบริหาร

สถานศึกษา 

     

7. ผูบริหารมีความมุงม่ันและตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

กําลังความสามารถ 

     

8. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง      

9. ผูบริหารมีอุดมการณในการปฏิบัติงาน      

10. บุคลากรใหความเคารพและศรัทธาตอผูบริหารสถานศึกษา      

ดานการสรางแรงบันดาลใจ      

11. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการทํางานเปนทีม      

12. ผูบริหารสามารถสรางเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกัน

ระหวางบุคลากร 

     

13. ผูบริหารสามารถสื่อถึงเปาหมายหลักในการทํางานรวมกัน

ใหบุคลากรในองคการไดรับทราบทุกคน 

     

14. ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานท่ีมุงสู

อนาคต 

     

15. ผูบริหารสามารถทําใหบุคลากรตระหนักถึงคุณคาในตนเอง      

16. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรนําความรูความสามารถ

มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน 

     

17. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรกลาเผชิญหนากับ      
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผูนําของผูบริหาร 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ปญหาตาง ๆ 

18. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรจัดการกับอุปสรรค 

ตาง ๆ ดวยตนเองอยางสรางสรรค 

     

ดานการกระตุนเชาวนปญญา      

19. ผูบริหารสามารถระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ

ปฏิบัติงาน 

     

20. ผูบริหารมีมุมมองการแกปญหาอยางมีเหตุผล      

21. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรแกปญหาดวยวิธีการ

ใหม ๆ 

     

22. ผูบริหารสามารถกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต 

     

23. ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรปฏิบัติงานอยาง

สรางสรรค 

     

24. ผูบริหารสามารถกระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็นใน

การทํางานรวมกันของบุคคลากร 

     

ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล      

25. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน      

26. ผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทุกคนดวยความเสมอภาค      

27. ผูบริหารสามารถชี้แนะ แนะนําและใหคําปรึกษากับบุคลากรได      

28. ผูบริหารสามารถรับรูถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

     

29. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง      

30. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ตามความสนใจและความถนัด 

     

31. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยาง

เสมอภาค 

     

32. ผูบริหารชวยอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ แก      
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับภาวะผูนําของผูบริหาร 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

บุคลากร 

ดานการใหรางวัลตามสถานการณ      

33. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

     

34. ผูบริหารยกยองบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดดี      

35. ผูบริหารแสดงความชื่นชมเม่ือบุคลากรทํางานไดดี      

36. ผูบริหารมีสิ่งตอบแทนเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย 

     

37. ผูบริหารใหรางวัลเม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดดี      

38. ผูบริหารใชการจูงใจเปนเครื่องมือกระตุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
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ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

 จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 

คําช้ีแจง  ในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครูผูสอน ประสิทธิภาพ

 การบริหารสถานศึกษาของทานอยูในระดับใด โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ และทํา

 เครื่องหมาย �ลงในชองทายขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดยใช

เกณฑ การพิจารณา 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 

 5 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ดานการบริหารงานวิชาการ      

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีความสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

     

2. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

     

3. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

     

4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการวัดผลประเมินผล

การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียน 

     

5.   โรงเรียนมีการประเมินผล มีกระบวนการท่ี

นาเชื่อถือได 
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ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. โรงเรียนสงเสริมใหมีการนําสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

     

7. โรงเรียนจัดทําแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนท่ีเปน

ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

     

8. โรงเรียนมีระบบนิเทศการสอนท่ีมีความนาเชื่อถือ

และสามารถตรวจสอบได 

     

9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง      

10. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษา 

     

11. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนา

งานวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

     

12. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน              

และบุคคลท่ัวไป 

     

ดานการบริหารงบประมาณ      

13. โรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงบประมาณอยางเปน

ระบบ 

     

14. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเปนไปตาม

ระเบียบการบริหารงานราชการ 

     

15. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมีระบบ 

การติดตาม ตรวจสอบอยางเปนระบบ และมี 

ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

     

16. โรงเรียนมีการใชงบประมาณอยางคุมคาและเหมาะสม      

17. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนผลงาน

เปนสําคัญ 

     

18. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหลงทุนตาง ๆ 

ท้ังภายในและภายนอก 
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ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

19. การบริหารงบประมาณของโรงเรียนครอบคลุม 

การบริหารงานในทุก ๆ ดานตามโครงสราง 

     

20. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม

และเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 

     

ดานการบริหารงานบุคคล      

21. โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับโครงสรางของการบริหารสถานศึกษา 

     

22. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

อยางเปนระบบ และบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

     

23. โรงเรียนมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     

24. บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ วินัย และรักษา

ระเบียบ วินัย อยางเครงครัด 

     

25. ผูบริหารใชเหตุผลในการตัดสินปญหาอยางยุติธรรม      

26. ผูบริหารมุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน      

27. ผูบริหารสามารถประสานความรวมมือกับบุคลากร           

ไดเปนอยางดี 

     

28. โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางชัดเจน 

     

29. โรงเรียนมีระบบการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

30. โรงเรียนสรางขวัญกําลังใจ และการจูงใจ ในอันท่ีจะ

เสริมสรางการพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมของ

บุคลากร 

     

31. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน 

การแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน 

     

32. โรงเรียนสงเสริม สนบัสนนุใหบคุลากรไดรับการพัฒนา      
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ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ตามศักยภาพของแตละบุคคลอยางเสมอภาค 

ดานการบริหารท่ัวไป      

33. โรงเรียนจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน      

34. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมการทํางาน

ทุกดาน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

     

35. โรงเรียนสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานในการนํา

แผนไปปฏิบัติรวมกัน 

     

36. โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ี

ครอบคลุมการทํางานทุก ๆ ดาน 

     

37. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ

กับทุก หนวยงานหรือองคกรในการจัดการศึกษาให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

     

38. โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีคุณภาพ

ตรวจสอบงาย 

     

39. โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน      

40. โรงเรียนจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานท่ี

จําเปนตอการใหบริการ เชน น้ําดื่ม น้ําใช และไฟฟา 

เปนตน 

     

41. โรงเรียนจัดใหมีหองปฏิบัติการพิเศษตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการจัดการศึกษา 

     

 

 

ขอขอบพระคุณในการรวมมือเปนอยางสูง 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นางอิสรา วิรัชกุล 

วัน  เดือน  ปเกิด 30 มีนาคม 2510 

สถานท่ีเกิด อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีอยู 55/36 ถนนประชาสรรค ตําบลหนาเมือง 

 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครูชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

 222 ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2536 

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร-มัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545 

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พ.ศ. 2551 
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