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บทคัดย'อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของ

ครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 182 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

สตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จำนวน 217 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบทีแบบอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีความคิดริเร่ิม และด้านการโน้ม

น้าวจิตใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และ 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี พบว่า 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ และอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the leadership of female 

administrators according to the opinions of teachers under the Nakhonpathom Primary 

Educational Service, area Office 1 and 2) to compare the leadership of female 

administrators according to the opinions of Teachers under Nakhonpathom Primary 

Educational Service Area Office 1 classified by sex, age and education level. The 

population is 182 people from the primary education teacher in the primary school 

teaching operations in Nakhon Pathom Province for the academic year 2020 under the 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, totaling 182 people and the 

sample of 217 primary school teaching laboratory teachers with female administrators in 

Nakhon Pathom Province for the academic year 2020 under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 1, using a random sampling method. Simple (Simple 

Random Sampling) by drawing lottery. By using questionnaires to collect data the statistics 

used for data analysis were Frequency distribution, Percentage, Average, Standard 

deviation, Independent t-test, and F-test. 

 The results of the study were as follows: 1) The leadership of the women 

academy administrators according to the opinions of the teachers under the 

Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level. In each 

aspect, it was found that respect was the highest average, followed by initiative and 2) 

The results of the comparison of the leadership of the women academy administrators 

found that the leadership of the women academy administrators according to the 

teachers' opinions under the jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office 1, classified by sex and age were significantly different at 0.05 level while the 

educational level was not different. 

 
Keywords: Leadership, Female Administrator 
 

 

บทนำ   

 ศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง คือ ความเป็นจริงของสังคมใหม่ท่ีมี

ปัญหาท้าทายสำหรับผู้บริหาร (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 70-75) กล่าวถึงโมเดลภาวะผู้นำทางการศึกษา 

(Educational Leadership Model) ซ่ึ งเป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงเร่ืองของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ 
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(knowledge) และทักษะ (skills) ของผู้นำทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องนำ

สถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษท่ี21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองใน

ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 2) ริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล 

3) สำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ E – Learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้าง

เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความสำเร็จ และ 6) พัฒนาคนอ่ืนให้เป็นผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำท่ีเหมาะสมส่งผลให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนในด้านการบริหารงาน

วิชาการ งานบริหารบุคคลงานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ

กระจายอำนาจ และยังส่งผลต่อความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนงานวิชาการการแก่ชุมชน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

ผู้นำ คือ บุคคลท่ีสามารถชักจูงหรือช้ีนำบุคคลอ่ืน ให้ปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความสามารถท่ีจะทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุ

เป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทำของผู้อ่ืน ซ่ึงผู้นำในอดีตท่ีผ่านมาน้ัน มีท้ังผู้นำท่ี

เป็นบุรุษและผู้นำท่ีเป็นสตรี แต่ด้วยสภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีจำกัดบทบาทสตรีไทย 

ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้นำของสตรีในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหรือด้านอ่ืน ๆ สังคม

มักไม่ยอมรับความสามารถของสตรีในบทบาทผู้นำ โดยเห็นว่าสตรีเป็นเพศท่ีอ่อนแอ มีค่านิยมในเร่ืองความ

สวยงาม ประกอบกับสรีระทางร่างกาย ทำให้สตรีมีข้อจำกัดในด้านบทบาท อันเป็นผลทำให้มีสถานภาพ

ด้อยกว่าเพศชายในทุก ๆ ด้านและเห็นว่าสตรีควรมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอยู่เพียงในบ้าน ทำหน้าท่ี

ดูแลครอบครัว ส่ังสอนบุตรหลานเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปล่ียนไป ประกอบกับสตรีในปัจจุบันมี

การศึกษามากข้ึน สังคมจึงเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาตนเอง จนทำให้สตรีได้มีบทบาทในสังคมและเป็นส่วน

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ (พสุ เดชะรินทร์, 2555: 1) ซ่ึง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2537: 36 อ้างถึงใน 

ขวัญทอง ฉ่าเฉ่ือย และนิคม นาคอ้าย, 2559: 379)  กล่าวไว้ว่าข้าราชการสตรีมักจะไม่ได้รับความก้าวหน้า

หรือโอกาสในการบริหารเพราะข้ึนอยู่กับทัศนคติของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ต้ังแต่ระดับอธิบดี ปลัด 

กระทรวง รัฐมนตรี โดยผู้ปฏิบัติควรใช้คุณธรรมซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและความสามารถมา

ใช้ในการพิจารณาจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการสตรีในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเพ่ือแก้ไขดุลยพินิจของ

ผู้บังคับบัญชา   ในการเลือกปฏิบัติเพราะการพัฒนาประเทศต้องอาศัยศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงสตรี

ยังถูกมองข้ามอยู่ค่อนข้างมาก ผู้นำสตรีจึงต้องมีความสามารถอย่างเด่นชัดและต้องต่อสู้กับอุปสรรค

ตลอดเวลา ในเร่ืองทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือนร่วมงานหรือแม้แต่สตรีด้วยกันเองท่ีมักคาดว่าจะไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีเท่าเทียมกับเพศชายเพราะสภาพสรีระ ความพร้อมและเง่ือนไขในชีวิตของสตรี 

นอกจากน้ี ยังปรากฏอีกว่า มีผู้นำสตรีอีกเป็นจำนวนมากท่ีมีลักษณะไม่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ คือ ไม่มี

ความสามารถในการตัดสินใจ ไม่กล้าเส่ียงและไม่มีความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี) พบว่า มีข้อ

ร้องเรียนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาบุรุษและสตรีท่ีแตกต่างกัน การศึกษางานวิจัย แสดงถึง
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ปัญหาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาหญิง ท่ีอาจไม่ได้รับการยอมรับจากท้ังครู บุคลากรหรือกระท่ัง

ผู้ปกครองนักเรียน ผนวกกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีจำนวนผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการภายในของ

องค์กรและเกิดข้อเปรียบเทียบในเร่ืองของความแตกต่างในด้านของการบริหารงานและในด้านของการดูแล

เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาบุรุษกับผู้บริหารสถานศึกษาสตรี (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2564) 

จากการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีท่ีมีผลต่อการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบริหารจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสตรีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาพัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไป 
1.  เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.  อาย ุ
2.1 น้อยกว่า 35 ป ี 

2.2 35 - 45 ป ี

2.3 มากกว่า 45 ปีข้ึนไป   

3.  ระดับการศึกษา 
3.1 ปริญญาตร ี

3.2 ปริญญาโท 

3.3 ปริญญาเอก 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตาม

ความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามแนวคิด

ของกริฟฟิทส ์(Griffiths, 1956: 243-253 อ้างถึงใน 

บงกชกร เกิดสมบูรณ์, 2558: 36) 7 ด้าน 

1. การมีความคิดริเริ่ม 

2. การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 

3. การยอมรับนับถือ 

4. การให้ความช่วยเหลือ 

5. การโน้มน้าวจิตใจ 

6. การประสานงาน 

7. การเข้าสังคม 
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การดำเนินการวิจัย 

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการมีความคิดริเร่ิม 2) ด้านการ

รู้จักปรับปรุงแก้ไข 3) ด้านการยอมรับนับถือ 4) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 5) ด้านการโน้มน้าวจิตใจ  

6) ด้านการประสานงาน และ 7) ด้านการเข้าสังคม ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 จำนวน 482 คน โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูปของ เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1986, p. 345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 199) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 217 คน 

จากน้ันใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผ่านการตรวจสอบว่ามีความตรงเชิงเน้ือหา

มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมีความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.78 สามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับมา จำนวน 217 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน้ันใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีท่ีมีผลต่อการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตาม

เพศ อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าที แบบอิสระต่อกัน (Independent t-test) และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA: F-test) 
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม พบว่า ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม เขต 1 จำนวน 217 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 131 คน  

คิดเป็นร้อยละ 60.37 และเพศชาย จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.63 สำหรับอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีอายุน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 35 - 45 ปี จำนวน 

83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และอายุ 45 ปีข้ึนไป จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05 และระดับ

การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมา คือ 

ปริญญาโท จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42 และปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.84  

ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผู้บริหารสถานศึกษา 

               เป็นสตรีในจังหวัดนครปฐม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของครู จำนวน  ร้อยละ 

เพศ  

ชาย 

 

86 

 

39.63 

 หญิง 131 60.37 

อายุ 

 

 

น้อยกว่า 35 ปี 

 

97 

 

44.70 

 ระหว่าง 35 – 45 ปี 83 33.25 

 มากกว่า 45 ปีข้ึนไป 37 17.05 

ระดับการศึกษา  

ปริญญาตรี 

147 67.74 

 ปริญญาโท 66 30.42 

 ปริญญาเอก 4 1.84 

รวม 217 100.00 

 

2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x# = 4.28, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x# = 4.33, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ ด้านการมี

ความคิดริเร่ิม (x# = 4.33, S.D. = 0.51) และด้านการโน้มน้าวจิตใจมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x# = 4.20, S.D.= 

0.59) ตามลำดับ ตามตารางท่ี 2        

 

ตารางท่ี 2  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
ระดับภาวะผู้นำ 

"# S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีความคิดริเร่ิม 4.33 0.51 มาก 

2. ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 4.28 0.50 มาก 

3. ด้านการยอมรับนับถือ 4.36 0.49 มาก 

4. ด้านการให้ความช่วยเหลือ 4.26 0.53 มาก 

5. ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 4.20 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 
ระดับภาวะผู้นำ 

"# S.D. แปลผล 

6. ด้านการประสานงาน 4.23 0.58 มาก 

7. ด้านการเข้าสังคม 4.31 0.46 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.28 0.52 มาก 

 

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ และอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัด 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี t F p 

เพศ 3.91 - 0.000* 

อายุ - 5.22 0.006* 

ระดับการศึกษา - 0.40 0.070 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีความคิดริเร่ิม และด้านการโน้มน้าวจิตใจ 

มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสตรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นท่ียอมรับนับถือของบุคคลท่ัวไป ให้ความสำคัญและให้เกียรติกับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน โดยยอมรับฟังความคิดและเหตุผล มีความน่าเช่ือถือ ประพฤติปฏิบัติตนดี

อย่างเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวได้เหมาะสม แสดงตัวเป็นมิตรยกย่องชมเชยครูท่ีปฏิบัติงานดีและประสบ

ความสำเร็จในงานท่ีเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ปาริชาติ ชูปฏิบัติ (2554: 87) ท่ีได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของ
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ครูในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอดิลัน กือซา (2555: 44) ศึกษาภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัด

ปัตตานี พบว่า ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการเข้าสังคม 

รองลงมาคือ ด้านการประสานงาน และสอดคล้องกับสุวิมล โตป่ินใจ (2556: 47) ศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 2 อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ค่าเฉล่ียเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเข้าสังคม ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน

การมีความคิดริเร่ิม ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ด้านการประสานงาน ด้านการให้ความช่วยเหลือและด้าน

การโน้มน้าวจิตใจ 

 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมลักษณ์ รูปเชิด (2554: 65) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 โดยจำแนกตามเพศ โดยรวมน้ันมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยาพร กันดิษฐ์ 

(2556: 97) ศึกษาภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหารสตรีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงผู้บริหารสตรีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยจำแนกตามเพศของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม 2แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร โลกานิตย์ (2560: 161 - 171) ศึกษาภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน มีภาวะผู้นำด้านมุ่งงานแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสักรินทร์ ทองศรี (2557: 79) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีในโรงเรียน สังกัดสำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ

การศึกษาโดยรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร โลกานิตย์  
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(2560: 161-171) ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวุฒิการศึกษา

ต่างกันมีภาวะผู้นำในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะรายด้านดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 

     1.1 ด้านการมีความคิดริเร่ิม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมคิด มีส่วนร่วมใน 

การวางแผน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

     1.2 ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข  ผู้บ ริหารควรวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือการจัดการบริหารคนให้เหมาะสม สร้างทีมงานให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงาน ยอมรับแนวคิดจากบุคคล

รอบข้างหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถช่วยในการแก้ปัญหาของ

โรงเรียน 

     1.3 ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สนับสนุนความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือปัญหาหรือก่อนการดำเนินงาน  

มีการมอบหมายงานให้ตามความรู้ความสามารถ ยกย่องชมเชยให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงานท่ีปฏิบัติงานดี  

     1.4 ด้านการให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารควรมีการวางแผนในการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน  

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานสม่ำเสมอ มีการแสดงความจริงใจในการให้

ความช่วยเหลือครู 

     1.5 ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะเก่ียวกับการใช้ภาษาให้มีความสามารถ 

ในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ สามารถพูดจาไกล่เกล่ียเม่ือมีกรณีพิพาทระหว่างกลุ่ม

บุคลากรในโรงเรียน 

     1.6 ด้านการประสานงาน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมเย่ียมบ้าน ประชุมผู้ปกครอง 

เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

     1.7 ด้านการเข้าสังคม ผู้บริหารควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

รมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการทาทะเบียน และมอบหมายการประสานงาน โดยผู้บริหาร

เป็นผู้แนะนำและช่วยประสานงานในการติดต่อการดำเนินการต่าง ๆ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

สตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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     2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำการศึกษาปัญหา และอุปสรรคการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

     2.3 ควรทำการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตาม 

ความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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