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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม  ปีการศึกษา 

2563 จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 1,680 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม ซ่ึงกำหนดกลุ่มขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของ 

ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือคำนวณหาจำนวนขนาด กลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 323 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความ

คิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนด้านอายุไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: (1) to study teacher’s opinions on the 

leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area office, 

Nakhon Pathom and (2) to compare teachers' opinions on the leadership of school 

administrators under the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom 

classified by sex, age and education level. The population used in this study was 29 

school teachers under the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom, for 

academic year 2020, 1,680 people and the sample group used in this study was 323 

teachers in schools under the Secondary Educational Service Area office, Nakhon Pathom, 

which determined the sample size by the method of Taro Yamane to calculate the 

sample sizes and used a simple sampling method by using questionnaires to collect data. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, Standard 

Deviation, Independent t-test, and the One - Way – ANOVA. 

 The results showed that: (1) Leadership of school administrators overall were at 

high level. In each aspect was found that: appropriate reward was the highest, followed 

by ideological influence and (2) The leadership of school administrators were found that 

the leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area 

Office, classified by gender and educational level were different with statistically 

significant at 0.05 level. The age was not different. 

 

Keywords: Leadership, Administrator 

 

บทนำ   

 กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุก ๆ 

มิติอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึงยุคทีอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์

ครอบคลุมท่ัวโลกทำให้เกิดผลกระทบท่ีสำคัญ คือระบบโลกเปล่ียนแปลงไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรง 

ในทุกภาคส่วน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตลอดจนด้านการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีผลกระทบอย่างรุนแรงท่ัวโลกต้องปรับเปล่ียนรูปแบบในการนำองค์กรตาม

กระแสแห่งอิทธิพลน้ัน เพ่ือความได้เปรียบในเชิงแข่งขันผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์น้ี จึงมีบทบาทท่ีสำคัญอย่างย่ิง

ในการนำองค์กรให้สามารถท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอ่ืนท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาการนำองค์กร

ท้ังหลายเหล่าน้ีจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องผลักดันตนเองให้เป็นองค์กรท่ียึดยุทธศาสตร์เป็นสำคัญและ
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ขับเคล่ือนโดยยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) 

ยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความคิด

กว้างไกล มีสภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและกล้าเปล่ียนแปลงอีกท้ังยังเป็นต้องตระหนักใน

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีความสามารถในการจัดการประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย

เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะและความสามารถดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถ

บริหารจัดการให้การศึกษาเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ (บัญชา อึงสกุล, 2545: 22) ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารการศึกษา เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าท่ี

ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นผู้เช่ือมนโยบายกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมใน

การจัดการศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีคุณลักษณะท่ีดีแล้วต้องมีความรู้

ความสามารถเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มารวมมือส่งเสริม

และสนับสนุน การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทย

แลนด์ 4.0 จะต้องรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร และพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ คำนึง 

ถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก (สุกัญญา รอดระกำ, 2562) 

สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียน ซ่ึงในขณะเดียวกันผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีจะเป็นผู้นำท่ีแท้จริงต้อมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม และการสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา เช่น ครู บุคลากรกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือประสิทธิผล

ในการเรียนการสอน การจัดส่ือการเรียนรู้ การวิจัย การติดส่ือการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 

ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำท่ีจะต้องผสมผสาน ปรับทัศนคติ โน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน

ให้สอดคล้องกับความคิดของตนเอง  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้บทบาทภาวะผู้นำ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจ

ถึงปรัชญา เป้าหมาย ทิศทางของสถานศึกษา และความสนใจของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการดำเนินการในการจัด

รูปการพัฒนา และจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขณะเดียวกันต้องเอาใจใส่และให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชา

กับความคิด และความต้องการเป็นรายบุคคล จึงถือได้ว่าเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิผล (สุนทร โคตรบรรเทา, 2560: 

22-24) อย่างไรก็ตามพบว่าสถานศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

นครปฐม ได้ประสบปัญหาหลายประการ เช่น ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารและการ

พัฒนาการศึกษา ประสบปัญหาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ

ผู้นำและพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล 5) ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม 6) ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง และ 7) ด้าน

การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครปฐม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 โรงเรียน จำนวน 1,680 คน โดยใช้วิธีการของยามาเน่ (Yamane, 

ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.  อาย ุ
2.1 ไม่เกิน 30 ป ี   

2.2 31 - 40 ป ี

2.3 41 - 50 ป ี   

2.4 51 ปีข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา 
3.1 ปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาโท 

3.3 ปริญญาเอก 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 9 จังหวัดนครปฐมโดยศึกษาถึงภาวะผู้นำตาม

แนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994: 4 อ้างถึงใน วราศักด์ิ อินทสิทธ์ิ, 2558: 33)  

1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

5. ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม     

6. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง  

7. การบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม 
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1973) เพ่ือคำนวณหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 323 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ ท่ีผ่านการตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเน้ือหามากกว่า 0.5 ทุกข้อ และมีความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.97 

สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 323 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน้ันใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมี

ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 

จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าที แบบอิสระต่อกัน (Independent t-test) 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พบว่า  

ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม จำนวน 323 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 71.21 และเพศชาย จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79 สำหรับ

อายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีอายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 รองลงมาคือ อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.08 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 76.78 รองลงมาคือ ปริญญาโท จำนวน  

62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02 ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 

 

93 

 

28.79 

 หญิง 230 71.21 

อายุ 
 

 

ไม่เกิน 30 ปี 

 

117 

 

36.22 

 31 – 40 ปี 104 32.20 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 
 41 – 50 ปี 81 25.08 

 51 ปีข้ึนไป 21 6.50 

ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 248 76.78 

 ปริญญาโท 62 19.20 

 ปริญญาเอก 13 4.02 

รวม 323 100.00 

 

 2. ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้าน

การสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตามลำดับ ตามตารางท่ี 2        

 

ตารางท่ี 2  ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 มัธยมศึกษา นครปฐมในภาพรวม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับภาวะผู้นำ 

&" S.D. แปลผล 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.16 0.72 มาก 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.08 0.73 มาก 

3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.09 0.67 มาก 

4. ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.12 0.75 มาก 

5. ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม 4.22 0.68 มาก 

6. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง 4.13 0.73 มาก 

7. ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม 4.15 0.72 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.14 0.71 มาก 
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3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนอายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา t F p 

เพศ 2.60 * 0.010* 

อายุ - 2.45 0.229 

ระดับการศึกษา - 3.07 0.043* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 
1. ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม มีความรู้ความสามารถเป็น

ผู้ท่ีมีศิลปะในการบริหารงานในโรงเรียนสอดคล้องกับณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์ (2551: 123) กล่าวว่า

คุณลักษณะของผู้นํามีพ้ืนฐานความคิดมาจากทฤษฎีคุณลักษณะผู้นํา โดยผู้นําท่ีประสบความสำเร็จจะมี

คุณลักษณะพิเศษ การเป็นผู้นําจึงข้ึนอยู่กับตัวผู้นําเองไม่ได้ข้ึนอยู่กับผู้อ่ืนผู้นําจะต้องมีลักษณะเหนือสมาชิก

ในกลุ่ม มีความม่ันใจในตนเอง สุขภาพจิตดี ชอบสังคม และมีความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของสุจิตรา สงคราม (2556) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมศร์ เรืองสา (2559) ได้ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแบบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในทัศนคติของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29 

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเก่ียวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับเพ็ญนภา 

ศรีแปลก (2563) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 

สุกิจ บุญขาว (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพท่ี 12 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการ

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพท่ี 12 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ 

นรมน ซาเซียง (2561) ได้ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียน 

บางละมุง 1 อำเภอบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษา

พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู กลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 อำเภอบางละมุง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเพียงฤทัย ชุมวัน (2560) ได้ศึกษาภาวะ

ผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  

เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพัชรีย์ ศิริมุล (2560) 

ได้ศึกษาภาวะผู้นำ ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเขา 

คิชฌกูฏ สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุไม่แตกต่างกัน 

4. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

นครปฐม จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคล้องกับสุกิจ บุญขาว (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

เขตคุณภาพท่ี  12 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 พบว่า  

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพท่ี 12 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับกรวิกา ม่ังมูล (2563) ได้ศึกษาภาวะผู้นำในศตวรรษท่ี 21  

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูอำเภอแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะเก่ียวกับภาวะผู้นำในศตวรรษท่ี 21  

ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรายด้านดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารควรแสดงวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยัง

ครูผู้สอนให้ชัดเจน เพ่ือให้ครูผู้สอนซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจเม่ือได้ร่วมงานด้วย 

     1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารควรปรับปรุงวิธีการทำงานแบบเก่า ๆ แสดงความ

เช่ือม่ันว่าครูสามารถเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนด้วยตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีเจตคติท่ีดีต่อการ

ทำงาน 

     1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรมีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามต้ังคำถาม

หรือข้อสันนิษฐานในเชิงสร้างสรรค์ สามารถแนะวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

หน่วยงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนด้วยวิธีการท่ี

สร้างสรรค์เพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ 

     1.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารควรสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

ให้กับครูอย่างท่ัวถึง มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

รวมท้ังให้ความสนใจและแก้ปัญหากับให้ครูท่ีมีปัญหาในการทำงานเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

     1.5 ด้านการให้รางวัลอย่างเหมาะสม ผู้บริหารควรยอมรับในผลงานของบุคลากรเม่ือทำงาน

สำเร็จตามเป้าหมาย คอยให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเม่ืองานไม่บรรลุผล และให้ความยุติธรรมแก่ครูใน 

การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

    1.6 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยตรง ผู้บริหารควรมีการติดตามงานท่ีมอบหมายให้

ครูผู้สอนเป็นระยะ เพ่ือได้ทราบถึงความเคล่ือนไหว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงานของครูผู้สอน นอกจากน้ี

ยังสามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

    1.7 ด้านการบริหารแบบมีข้อยกเว้นโดยอ้อม ผู้บริหารไม่ควรวางเฉยท่ีจะไม่เข้าไปแก้ไขปัญหา 

ควรให้ความสำคัญกับการเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือให้งานน้ันมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครู 

มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

     2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำ การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐมท่ีครูผู้สอนต้องการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีต่อ 

การปฏิบัติงาน 

     2.3 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
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โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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