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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทราบตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาท่ีมีสถานท่ีต้ังอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 196 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ข้ันบันได  (Stepwise Multiple Regression) 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำท่ีสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตดังกล่าว ได้แก่ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต โดยท้ังหมดร่วมกันอธิบายภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารได้มากถึงร้อยละ 77  (R2 = 0.77) โดยเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงตัวบ่งช้ีเดียว 

สามารถอธิบายภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนได้มากถึงร้อยละ 67 

 

คำสำคัญ: ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำของผู้บริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The major purpose of this research was to investigate leadership indicators of the 

administrators in the secondary schools located in Bangkok and Perimeter.  By using multi-

stage random sampling, the study sample were the personnel working in the secondary 

schools in Samutsakorn District, totaling 196 persons.  The research instrument used for 
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collecting the data was a questionnaire. The statistics used for analyzing the collcted data 

included percentage, mean, standard deviation, and the inferential statistics Stepwise 

Multiple Regression. 

The research finding revealed that important leadership indicators of secondary 

schools in Bangkok and Perimeter were job satisfaction, achieved motivation and mental 

health. All of these indicators explained the school administrator, s leadership at 77%,  

(R2 = 0.77), especially job satisfaction was the only indicator being able to explain the 

school administrator’s leadership at 67% . 

 

Keywords: Administrator’s indicators leadership indicators, Secondary school

 

บทนำ 

 โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานหน่ึงทางการศึกษาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน ผลการจัด

การศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโรงเรียนเพ่ือให้การเรียนการ

สอนบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือต้องสามารถทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ท้ังในด้านความรู้ 

ความสามารถ และด้านคุณลักษณะท่ีสังคมต้องการ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นตัวการสำคัญท่ีทำให้

การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นผู้นำสูงสุดในการบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อนโยบายทางการศึกษา รวมท้ังยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกเร่ือง หากผู้บริหารโรงเรียนตัดสินใจผิดพลาดก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนไปด้วยจากการศึกษา พบว่า การท่ีผู้บริหารจะปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  

ตามสถานการณ์ท่ีบริหารในปัจจุบัน ซ่ึงก็มีปัจจัยหรือตัวบ่งช้ีสำคัญ ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องด้วยหลายประการ 

อาทิ ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Magusson and  Endler, 1989: 18-20) และด้านจิตลักษณะซ่ึงอยู่

ภายใน ท่ีสำคัญ ๆ ประกอบด้วยด้าน 1) สติปัญญา 2) ประสบการณ์ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 4) เหตุผลเชิง

จริยธรรม 5) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 6) ความเช่ือในอำนาจตนหรืออัตมโนทัศน์  

7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  8) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยม  และ 9) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน  

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539 : 3-5)  โดยจิตลักษณะเหล่าน้ี จะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในการใช้

อำนาจท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์การบริหาร ซ่ึงก็คือภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนน่ันเอง  

จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน นับว่ามีความสำคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารการศึกษา เพราะมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตของโรงเรียน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ตลอดจนความผูกพันท่ีมี

ต่อองค์กร ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานและการเรียนรู้ รวมท้ังยังสัมพันธ์

เชิงบวกกับความเครียดในองค์กรอีกด้วย ดังน้ันการดำเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีจะทำให้ผู้บริหารโรงเรียน 
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มีภาวะผู้นำสูงสุด ก็จะสามาถนำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน ซ่ึงก็

สอดคล้องกับข้อค้นพบของนักวิชาการหลายท่าน อาทิ บัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2540 : 55); ณัฐพงศ์  

บุณยารมย์ (2554 : 107-111); และ สัมมา รธนิธย์ (2554) 

 ผู้วิจัยมีความตระหนักและเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า การบริหารจัดการโรงเรียนต้องดำเนินการให้มีท้ัง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดจะต้องอาศัยผู้บริหารหรือนำของโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้นำเท่าน้ัน 

(Leadership) ดังน้ันจึงทำให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าตามกรอบแนวคิดท่ีได้มาจากการวิเคราะห์

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน้ัน เม่ือนำมาศึกษาในสถานการณ์ใหม่ท่ีระบุน้ี ภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร จะเป็นอย่างไร และการท่ี

เป็นเช่นน้ัน มีปัจจัยหรือตัวช้ีวัดทางด้านจิตลักษณะใดบ้าง เข้ามาเก่ียวข้องส่งผลกับการแสดงพฤติกรรมการ

ใช้อำนาจของผู้บริหาร โดยมีความคาดหวังว่าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีน่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ต่อผู้บริหารโรงเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนในเขตเมือง เพราะข้อมูลน้ีสามารถนำไปใช้เป็นกรอบและ

หรือรายละเอียดต่อยอดในการส่งเสริมสถานการณ์และจิตลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ให้มีภาวะผู้นำท่ี

เข้มแข็งย่ิงข้ึนอันจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง รวมท้ังเป็น

แนวทางให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในบริบทเดียวกันได้นำไปปรับใช้ ท้ังน้ีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารจัดการโรงเรียนตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาและหาตัวบ่งช้ีท่ีสำคัญท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

ปริมลฑลของกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรหรือตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน เฉพาะในโรงเรียน

ท่ีอยู่ใกล้เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสุ่มตัวอย่างได้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 386 คน จากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียน

สมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพันท้ายนงสิงห์วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

สมุทรสาคร  โดยเลือกศึกษาตัวบ่งช้ีเป็นตัวแปรทางจิตวิทยา ตามแนวคิดของ Magusson and Endler 

(1989 : 18-20) และของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 3-5)  ตัวแปรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กัน ดังกรอบ

แนวคิดการวิจัย 
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                      ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือมุ่งอธิบายลักษณะของตัวแปรหลายตัว ท่ีส่งผล

ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน (Correlational Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน

ท้ังส้ิน 386 คน จาก 5 โรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพันท้ายนง

สิงห์วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา ซ่ึงได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรของ Yamene มีจำนวน 196 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอน และจับฉลากได้โรงเรียนดังกล่าว 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม มีท้ังหมด 3 ตอนด้วยกัน คือ 

ตอนท่ี 1  สอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และความท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหาร

โรงเรียน ลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความในช่องว่าง 

ตอนท่ี 2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบ่งช้ี ท่ีคาดว่าจะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการแสดงภาวะ

ผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ

แสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี  

5  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับมาก 

3  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อย 

1  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีความเก่ียวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ตัวบOงชี้ท่ีเก่ียวข7องในด7าน 

   1. การสนับสนุนทางสงัคม 

   2. สุขภาพจิต 

   3. แรงจูงใจใฝªสัมฤทธ์ิ 

   4. ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ภาวะผูRนำผูRบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตปรมิลฑล  

กรงุเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมหรือภาวะผู้นำของผู้บริหารตามท่ีผู้ตอบรับรู้ได้ ใน

ประเด็นต่าง ๆ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

5  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับมาก 

3  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับน้อย 

1  หมายถึง  รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ มีการแสดงพฤติกรรมระดับน้อยท่ีสุด 

 

การสร้างเคร่ืองและพัฒนาเคร่ืองมือมือดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสาร งานวิจัย และ

บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้ันตอนทางวิชาการ เพ่ือให้มีความท่ียงตรงมากท่ีสุด โดยพิจารณาความตรง

เฉพาะหน้าจากผู้เช่ียวชาญ (Face to Face Validity) ความสอดคล้องของสาระท่ีสอบถาม (IOC : Item 

Objective Congruence) ซ่ึงทุกข้อคำถามมีค่าสูงกว่า 0.5  รวมท้ังการหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

(Reliability) ด้วยค่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ันในแต่ละด้านสูงกว่า 0.8 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

ภายหลังการนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปรท่ีศึกษาโดยใช้

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ีต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรใดส่งผลต่อ

ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Movement Correlation Coefficient) และ

การเข้าสมกการถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ตัวบ่งช้ีท่ีผู้บริหารโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ อยู่ในระดับปานกลางหรือสูงกว่าเล็กน้อยเท่าน้ัน 

เรียงตามลำดับ คือ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน การเป็นคนอารมณ์ดี 

ร่าเริง คุยสนุก ไม่เครียด ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบใหม่ ๆ การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอ่ืน ๆ 

การได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และการได้รับผลตอบแทนจากการปฎิบัติงานจนเป็นท่ีพอใจ 

 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในมัธยมศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยตัวบ่งช้ี 3 อันดับแรก 

ได้แก่ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีความเหมาะสม มีการวางแผนในการบริหารงานและมุ่งไปท่ี

ผลสัมฤทธ์ิ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ 
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 3. ตัวบ่งช้ีท่ีนำมาศึกษาท้ัง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในเชิงบวก 

ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เรียงตามลำดับ คือ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ, สุขภาพจิต, และการสนับสนุนทางสังคม แต่ในจำนวนน้ีมีเพียง 3 ตัวบ่งช้ีเท่าน้ัน 

ท่ีร่วมกันส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน

ของภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนได้มากถึงร้อยละ 77 โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

เพียงตัวบ่งช้ีเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ 67 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 6 ส่วนสุขภาพจิต สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 4  

ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันใดเพ่ือค้นหาตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของ   

              ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร   

                                                                                                        (n = 196) 

ตัวพยากรณ์ R R-square R-square change F p 

X4 .82 .67 - 388.56 .00 

X4 , X3  .85 .73 .06 260.87 .00 

X4 , X3, X2 .88 .77 .04 208.07 00 

หมายเหตุ  X2 แทนตัวบ่งช้ี สุขภาพจิตของผู้บริหาร  X3 แทน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร  X4   

              แทนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของโรงเรียนให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีท้ัง 4 ท่ีนำมาศึกษาน้ัน

พบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากท้ังส้ิน โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนทางสังคม มีอยู่ 

ในระดับสูงกว่าทุกด้าน รองลงมาคือปัจจัยด้านสุขภาพจิต และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ส่วนในด้านความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอยู่ในระดับมากค่อนมาทางปานกลาง ดังน้ันหากเพ่ิมความเข้มข้นในการ

ดำเนินการตามตัวบ่งช้ีดังกล่าวให้มากย่ิงข้ึน ก็ย่อมจะเกิดผลผลดีต่อการบริหารโรงเรียนมากย่ิงข้ึนตามไป

ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่าน อาทิ  Magusson and Endler (1989 : 18-20) และ  

ดวงเดือน พันธุมานาวิน (2541 : 105) ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน จึงควรมีการวิเคราะห์ในเชิงระบบตาม

แนวคิดของ SBM. (School Based Management) เพ่ือย้อนกลับไปพิจารณาว่าผลท่ีเกิดข้ึน (Output/ 

outcome) เช่นน้ัน แม้จะเป็นมุมมองตามการรับรู้ของบุคลากร ก็พอจะพิจารณาได้ว่ามีมูลเหตุจากปัจจัย 

(Input) หรือกระบวนการ (Process) ใด ส่ิงท่ีโรงเรียนดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว ก็ควรดำรงคงไว้และเร่งทำให้ดี

ย่ิงข้ึนต่อไปเพ่ือให้เป็น Best Practice ส่วนรายการใดท่ียังดำเนินการได้ผลในระดับกลาง ๆ หรือไม่สูงมากก็

ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ความเห็นของผู้อยู่โดยรอบเป็นบวกย่ิงข้ึนไป อาทิ 
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 1) ตัวบ่งช้ีด้านการสนับสนุนทางสังคม โดยรวมโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับมาก แสดงว่า

ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน อาจเป็น บุคลากร 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดของ House, Robert J. (1981) และ Israel, 

Babara A. (1985) และ Tiden and Weinert (1987 : 78) แต่ในขณะเดียวกันก็พบข้อมูลบางประเด็นท่ี

ต้องต้ังเป็นข้อสังเกต อาทิ “ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน” ท่ีมีอยู่ค่อน

ไปทางปานกลาง ( = 3.59, S.D.= 79) แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งยังมีความสัมพันธ์ในระดับท่ี 

ไม่ค่อยจะดีนัก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุมาก และเพ่ิงเข้ามาทำหน้าท่ีไม่นาน 

(ประมาณ 1-2 ปี) จึงควรท่ีผู้บริหารต้องหาแนวทางว่า จะต้องทำกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ให้มี

มากย่ิงข้ึน ซ่ึงก็น่าจะทำได้ ประสิทธ์ิ เผยกล่ิน (2527) ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียน  (1) ควรเปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาตร์เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ผู้เรียน โดยเชิญผู้นำชุมชน เช่น 

พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ มาร่วมดำเนินการ  

(2) สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่ากระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของทุกคน  

การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง  (3) เปิดโอกาสให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิความรู้" ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ครูชาวบ้าน 

เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ท้ังภาครัฐและธุรกิจเอกชน  (4) ให้ชุมชนช่วยควบคุมดูแล

บุตรหลานของตนเอง ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน "ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด" มิให้กระทำในส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์  

"ใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือครอบครัวเป็นฐาน สร้างเยาวชน  (5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพร่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมผู้ปกครอง จัดงาน

ประจำปี จัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน ท้ัง 5 ประเด็นน้ี อย่าแยกส่วน ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน  

 2)  ตัวบ่งช้ีด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร มี 2 รายการ ได้แก่ “ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง

แจ่มใส ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย”และ “ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีอารมณ์ขัน ร่าเริง คุยสนุก ไม่ค่อย

เครียด” ข้อค้นพบน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งน่าจะมีสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนัก  

จึงต้องหม่ันตรวจสอบตนเองว่าเป็นเช่นน้ันจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ควรหาสาเหตุท่ีแท้จริงและพยายาม

ปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงก็สามารถทำได้โดย หม่ันสร้างความภูมิใจในหน้าท่ีการงานของตนเอง เพ่ือท่ีจะได้ทำงาน

น้ัน ๆ อย่างมีความสุข มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี คิดริเร่ิมงานใหม่ ๆ และหาวิธีการมาพัฒนาและปรับปรุง

งานอย่างสม่ำเสมอ หม่ันคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ท่ี เก่ียวกับงานท่ีทำ ต้องสร้างมิตรในท่ีทำงาน  

ไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นท่ี ต้ังไปท้ังหมด ต้องหัดฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเอ้ืออาทร 

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อคนรอบข้างบ้าง อย่าใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่ หรือใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการ

ตัดสินคนอ่ืนไปเสียหมด เพราะบางคร้ังงานท่ีทำกับส่ิงท่ีผู้อ่ืนทำอาจจะไม่เหมือนกัน ควรจะทำงานของ

ตนเองให้ดีท่ีสุด การมองโลกในแง่ดี เอาใจใส่คนรอบข้างจะทำให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเด่ียว ปรับปรุง

ส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลายหายเครียด และไม่ปล่อยให้งานค่ังค้างสะสมมากเกินไป มีน้ำใจ  

X
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มีมารยาท พูดจาภาษาคน ไพเราะอ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง เร่ืองน้ีสำคัญเพราะ

น้ำใจ และการพูดจากันดี ๆ ย่อมส่งผลถึงจิตใจคนท่ีทำงาน ให้เกิดความอ่อนโยนเข้าหากัน และบางคร้ัง

เร่ืองตลกก็ช่วยละลายพฤติกรรมคนท่ีมาจากต่างท่ีต่างพ้ืนฐานให้เข้าหากันได้รวดเร็วข้ึน เป็นประโยชน์ต่อ

การทำงานเป็นทีมอย่างย่ิง (สุกิจ ศุภเจริญกิจ, 2559) 

 3) ตัวบ่งช้ีด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ผู้บริหารโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากการท่ี

ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน ได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มศักยภาพและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับการสร้างแรงจูงใจ

ท่ีพบว่า ผู้บังคับบัญชาจะต้องพยายามศึกษาความต้องการของใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอว่าแต่

ละคนมีความต้องการส่ิงใด  เพ่ือว่าจะสามารถสนองความต้องการของเขสาเหล่าน้ันได้ถึงระดับท่ีพึงพอใจ

แล้ว ระดับขวัญกำลังใจท่ีดีของบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคลก็สูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ เลิศศิลป์ รัตนมุสิก 

(2538 : 95) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ก็มี  

2 รายการท่ีผู้บริหารมีสูงกว่าระดับปานกลางเล็กน้อย ได้แก่ (1) “เม่ือมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน ผู้บริหาร

จะใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา” และ (2) “ผู้บริหารใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งยังขาดปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีเกิดข้ึนและยัง

ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่า ท้ังน้ีเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเพ่ิงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหาร

โรงเรียนมาเป็นเวลาเพียง 1 - 2 ปีเท่าน้ัน ยังมีประสบการณ์ และมีความรู้น้อย จึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้

มากข้ึน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น 

 4) ตัวบ่งช้ีด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ี

เน่ืองจากการทำงานได้ประสบความสำเร็จ  การกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานพัฒนาความรู้อยู่เสมอและการได้ใช้

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในลักษณะงาน ส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับมาณี  

ไชยธีรานุวัฒศิริ และคนอ่ืน ๆ (2524 : 21) พบว่า ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีผลตอบแทนความก้าวหน้า 

ความสำเร็จสูงและตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดจะส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานสูง แต่ก็มีอยู่

บางรายการท่ีมีในระดับปานกลาง อาทิ อาทิ “การยอมรับนับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอ่ืน ๆ” (2) “การยอมรับ

จากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” และ (3) “ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปฎิบัติงานจนเป็นท่ีพอใจ” ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บางส่วนยังไม่ได้รับการยอมรับ

เท่าท่ีควร ซ่ึงก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บำเพ็ญบุญ (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานกลุ่ม Gen Y โดยปัจจัยน้ีมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมาก 

 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในมัธยมศึกษาท่ีแสดงออกมาในระดับมากและสูงกว่ามีประมาณ

ร้อยละ 60 และท่ีอยู่ในระดับต่ำกว่ามีประมาณร้อยละ 40 แสดงว่ายังสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อีก 

สำหรับรายการท่ีผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) “การแต่งกายสะอาด เรียบร้อยและมี

ความเหมาะสม” (2) “มีการวางแผนในการบริหารงานทุกงาน และมุ่งท่ีผลสัมฤทธ์ิ”, และ มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ ส่วนรายการท่ีผู้บริหาร
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โรงเรียนมีการแสดงออกมาและสังเกตได้ในระดับท่ีค่อนมาทางปานกลาง 4 รายการ ได้แก่ (1) “ความ

เช่ือม่ันในตนเองกล้าเผชิญกับปัญหาและแก้ไขโดยสันติวิธี”, (2) “มีการอำนวยความสะดวกในด้านส่ือ วัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จ”, (3) “มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากรเสมอ” และ, (4) “แสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือเม่ือบุคลากรประสบ

ปัญหาหรือมีความเดือดร้อน” ซ่ึงรายการต่าง ๆ ท่ีผู้บริหารปฏิบัติน้ี เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารท่ีจะต้องมี

อยู่แล้ว  สำหรับบางรายการท่ียังแสดงออกมาในระดับท่ีไม่สูงมาก โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับบุคลากร 

เพราะการบริหารงานให้บรรลุผลต้องอาศัยกำลังคน หากกำลังคนยังมีขวัญกำลังใจในระดับไม่สูงเพียงพอ 

ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ ผู้บริหารจึงต้องมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียนให้

มาก ๆ โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจภายใน (Motivation Factors) เพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความ

พอใจในการทำงาน ซ่ึงเร่ืองน้ีก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีสัมฤทธ์ิผล 

 ตัวบ่งช้ีหรือตัวแปรท่ีนำมาศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนทรีภรณ์ แก้วกนก (2546:62) ท่ีทำวิจัยในบริบทใกล้เคียงกัน และจาก

ข้อค้นพบน้ี มีเพียง 3 ปัจจัยเท่าน้ันท่ีร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มากถึงร้อยละ 77 ซ่ึงถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะปัจจัย

แรก คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงปัจจัยเดียวก็สามารถอธิบายภาวะผู้นำของผู้บริหารได้สูงถึง

ร้อยละ 67 ฮาร์เรล์ล (Harrell, 1972 : 260) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่ามีส่วนเก่ียวข้อง

กับปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่าน้ันใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งบอกปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ซ่ึงมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัย

ด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ  ดังน้ันวิธีการท่ีจะทำให้ผู้บริหารเหล่าน้ีพัฒนาความ

พึงพอใจให้สูงข้ึนจึงควรเก่ียวข้องกับปัจจัยดังกล่าว กล่าวคือในการแต่งต้ังผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมือง  

ซ่ึงอยู่ใกล้ความเจริญในทุกด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนักเรียนมาก ผู้บริหาร

โรงเรียนควรอยู่ในวัยทำงาน มีความรู้และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งงานและมุ่ง

สัมพันธ์ รวมท้ังสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหารเท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่โดยรอบ  

มีความคิดใหม่ ๆ และทำงานในเชิงรุก ให้ผลงานออกมาในเชิงประจักษ์ ก็จะทำให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน รายการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ในระดับไม่สูง

มากนัก : ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ รายการ “ระดับความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้นำชุมชนหรือชุมชน” แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ยังขาดอยู่  

ก็ควรหาทางทำให้ดีข้ึน ซ่ึงก็มีวิธีการอยู่หลายวิธี เช่น การเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมทำกิจกรรมกับ 

โรงเรียน หรือ การให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับงานของชุมชนทุกคร้ังท่ีมีโอกาส หรือ การจัด
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กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เพราะการทำส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีชุมชนได้รับประโยชน์ หรือแม้แต่การอ่อน

น้อมถ่อมตน เป็นกันเอง ไม่ถือตัว ให้การยอมรับนับถือ ขยันลงชุมชน อย่างน้ีก็พอจะเป็นแนวทางสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองและชุมชนได้ 

  1.1 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร ในรายการ “ผู้บริหารดูเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส 

ทำให้รู้สึกสบายใจเม่ือร่วมทำงานด้วย” อย่างน้ีแสดงว่ายังมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านท่ีบุคลากรมีความรู้สึก

ไม่อยากอยู่ใกล้หรือร่วมทำงานด้วย พิจารณาได้ว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติทางจิตไม่ปกติ อาจเป็นคนมีอารมณ์

ฉุนเฉียว ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส ดุด่าโดยไม่มีเหตุผล ทำอะไรตามอารมณ์ตนเอง อย่างน้ีคงไม่ดีแน่ในการ

บริหารงาน เพราะการทำงานต้องอาศัยคน หากคนมีความรู้สึกหรือเจตคติไม่ดีต่อผู้บริหาร ความสุจใจ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานก็จะต่ำ ผลงานท่ีออกมาก็จะต่ำตามไปด้วย ดังน้ันผู้บริหารโรงเรียน หาก

ตรวจสอบว่าตนเองเป็นเช่นน้ันจริง ก็ควรได้พิจารณาปรับปรุงและแก้ไข 

  1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ในรายการ “เม่ือมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณ       

ไหวพริบในการแก้ปัญหา”, “เม่ือวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้ผล ผู้บริหารของท่านจะหันไปใช้วิธีการ

แก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”. แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนบางท่านไม่ค่อยมีไหวพริบในการแก้ปัญหา หรือยังใช้

วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ปัญหา ซ่ึงในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่ หรือยุค Thailand 4.0 ผู้บริหารจะต้องเป็น

ผู้นำตามสถานการณ์ เป็นผู้นำแห่งการเปล่ียนแปลง ดังน้ันจากสภาพความจริงท่ีพบว่าผู้บริหารเกือบร้อยละ 

60 เป็นผู้มีอายุ 55 ปีข้ึนไปน้ัน ถือว่าเป็นผู้มีอายุมาก อาจมีความคิดว่าอยู่ทำงานรอเกษียณอายุ ไม่ต้อง

กระตือรือร้น ไม่ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม หากคิดอย่างน้ีการจะบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลก็

คงมีความเป็นไปได้น้อย วิธีแก้ก็อาจทำได้หลายประการ คือ ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งต้ัง ควรแต่งต้ัง

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 55 ปี มาเป็น

ผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมือง หรือผู้บริหารท่ีมีอายุมาก มีภาวะผู้นำต่ำ ก็ควรส่งไปพัฒนาเพ่ิมเติม  

โดยการศึกษาอบรมในหลักสูตรท่ีจัดข้ึนโดยเฉพาะ  ซ่ึงก็สอดคล้องกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ในรายการท่ีว่า “ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” ซ่ึงพิจารณาในทาง

ตรงกันข้าม ก็คือ ผู้บริหารยังขาดการยอมรับนับถือจากบุคลากรน้ันเอง อาจมาจาก อายุ วุฒิการศึกษา 

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน 

 2. จากการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน

ได้สูงถึงร้อยละ 77 (R-Square = .77) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ

สุขภาพจิต ของผู้บริหารโรงเรียน ดังน้ันจึงมีข้อเสนอต่อผู้เก่ียวข้องว่า 

     2.1 ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง  

ควรบรรจุสาระทางวิชาการ และปฏิบัติการ ใน 3 ปัจจัยดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ มากกว่าสาระด้านอ่ืน ๆ 

อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันท่ีจัดโดยหน่วยงานพัฒนาหรือบังคับบัญชา 

     2.2 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง ท่ีประสงค์ให้โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนคุณภาพ 

ต้องตระหนักในเร่ืองน้ีให้มาก ๆ โดยการตรวจสอบตนเองว่าใช้แบบภาวะผู้นำแบบใดในการบริหารจัดการ
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โรงเรียน โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน คือ ผู้นำ ผู้ตาม และสถานการณ์ รวมท้ังการบริหารตน 

บริหารคน และบริหารงาน  ด้านการบริหารตนหรือผู้นำ จะปรับปรุงและพัฒนาได้ง่ายกว่าด้านอ่ืน ๆ เพราะ

อยู่ท่ีตัวผู้บริหารเอง หากได้มีการตรวจสอบและพบว่ายังขาดหรือมีจุดอ่อนอยู่ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนา

ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรได้พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนด้วย เพราะมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับภาวะผู้นำ 

เพียงแต่อาจทำได้ยากกว่า 

     2.3 ความพึงพอใจในการทำงาน มีความสัมพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสูงกว่าทุกปัจจัย และ

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ดังน้ันผู้ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการแต่งต้ังหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนักและให้

ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ว่าจะหาแนวทางอย่างไร ในการทำให้ผู้บริหารมีความสุขใจ และพึงพอใจใน

การทำงานในระดับสูงสุดเท่าท่ีจะทำได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของ Herzberg  และ Maslow  

มาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งไปท่ีการกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความพึงพอใจ 

นำมาบูรณาการกับการจูงใจด้วยปัจจัยสุขสภาวะอนามัย (Hygien Factor) หรืออาจ (1) สร้างแรงจูงใจโดย

ให้รางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ข้ึนเงินเดือนปีละ 2 ข้ัน ให้โบนัสพิเศษ เบ้ียขยันหรือเบ้ีย

ประชุม หรือสร้างแรงจูงใจตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เคร่ืองอำนวยความสะดวก เช่น ห้องทำงาน

ส่วนตัว ให้โอกาสไปศึกษา อบรมสัมมนา เพ่ิมเติม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ  

เป็นต้น (2) สร้างแรงจูงใจด้วยการมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ เหมาะสมกับวัย (3) สร้างแรงจูงใจ

ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียน (Participative Management) เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมืองท่ีอำเภอ

อ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีมีความเจริญ หรืออยู่ในบริบทเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง

ของผลการวิจัย (Consensus) เพ่ือจัดทำเป็นบรรทัดฐาน (Norm) นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากร

ระดับสูงของโรงเรียนในเขตเมือง รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจาก 4 ปัจจัยน้ี รวมท้ังปัจจัยสถานภาพของ

ผู้บริหารโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ในการบริหาร เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนบรรจุ

แต่งต้ังและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในเขตเมืองได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้เพียงบุคลากรกลุ่มเดียว หากมีการวิจัยในลักษณะน้ี 

ควรเพ่ิมศึกษาจากกลุ่มอ่ืนด้วย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนท่ีอยู่โดยรอบโรงเรียน เพ่ือใช้ถัว

เฉล่ียคำตอบ ไม่ให้เกิดความลำเอียง รวมท้ังการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ท่ีไม่ควร

ใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
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