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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยเปรียบเทียบตามเพศ
ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษา กลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 255 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีภาวะผู้นำโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
2) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะผู้นำมีความไม่แตกต่างกัน ผู้บริห ารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีระดับภาวะผู้นำต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับภาวะผู้นำ ไม่มีความแตกต่างกัน
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ; ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
This research aims to study the behavior that reflects the leadership of elementary
school principals and to compare behavior by gender, work experience, and levels of
education. The survey methodology was used, gathering data from a sample of the
population who are public elementary school principals in Khon Kaen province equal to 255
people.
The results showed that: 1) the School Administrators had leadership as a whole at
the high level. 2) male and female school administrators equally exhibited behavior that
reflects the leadership, School administrators with different work experiences have different
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levels of leadership. And school administrators with different educational levels had no
different leadership levels.
Keywords: Leadership; Elementary School Administrators

บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 การจั ดการการศึกษามุ่งให้ เกิดคุณ ภาพที่มากขึ้นกว่าที่ผ่ านมาทั้งในด้านผลผลิ ต
กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสำคัญ
อย่ างยิ่ งที่จ ะทำให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาไปสู่ ความมีคุณ ภาพของนั กเรียนในศตวรรษที่ 21
ดังกล่าวได้ คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้ง
ประสานสัมพันธ์ การจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำคือการที่บุคคลที่เป็นผู้นำสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ซับซ้อนในปัจจุบัน รู้จักดึงศักยภาพส่วนตนของทั้ งตนเองและสมาชิกในองค์กรหรือชุมชนมาเป็น
พลังกลุ่มในการจัดการ สิ่งต่างๆ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักริเริ่มความคิดที่ผ่านการตรวจสอบและ
รู้จักการใช้ กระบวนการของการเรียนรู้เพื่อค้นหาความคิดใหม่ ๆ ความเป็นผู้นำไว้ว่าความเป็นผู้นำเชิง คือการ
ที่บุคคลที่เป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับ โดยรู้จักแบ่งปันอำนาจของตนให้กับสมาชิกในองค์กรหรือชุมชนอย่างเต็มใจ
ภาวะผู้นำเป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ และการคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในโอกาสต่างๆ ประเด็นต่างๆ
อย่างท้าทาย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมองการคิดและการกระทำสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกันเพื่อจะ เสริมสร้างโอกาส
ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ภาวะผู้ น ำมี ค วามจำเป็ น สำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นที ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของโลก ในยุ คเทคโนโลยีส มัยใหม่ ผู้ บริห ารจะต้องการวางแผนในการบริห ารโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และรองรั บ กับ การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ต้อ งแสดงถึ งความมีวิสั ยทั ศ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารและพนักงานต้องมีความทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตน เพื่อพัฒนา
ตัวเองในฐานะผู้นำหนึ่งต้องมีทักษะที่กำหนดและความคิดเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการส่วนบุคคลและของ
องค์ก รที่ท ำหน้ าที่ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ผู้ น ำที่มีประสิท ธิผ ลต้องเป็ นผู้มีวิสั ยทั ศน์ มีทิศทางในการปฏิบั ติงาน
มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ตาม เป็นนักพัฒนา และเป็นผู้รู้คุณค่าและเข้าใจผู้อื่น จาก
เหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศ น์มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์การที่
ต้องการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ในปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษายังขาดทักษะและคุณลักษณะทางด้านวิสัยทัศน์ ซึ่งนำไปสู่
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรี ยนนั้นมีแนวคิดเดิมๆ
มีประสบการณ์การทำงานมานาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ไม่เปิดรับเทคโนโลยี และนวัตกรรม
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ใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอันเนื่องมาจากแรงผลักดันต่างๆ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเป็นผู้มีความเป็น
ผู้นำ หรือภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์
เพื่อพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริ หาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แนวคิดของ
Bass (1985) ที่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมความเป็นผู้นำที่แสดงออกที่ผสมผสานกันใน 2 ลักษณะ คือ ภาวะแบบ
เปลี่ยนสภาพ (Transformational Leadership) ซึ่งเป็นการจูงใจให้ผู้ตามทำงานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้มี
จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีบ ารมี แรงบั น ดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญ ญา และการมุ่งความสั มพั นธ์เป็ น
รายบุคคล ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มีจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การให้รางวัล
ตามสถานการณ์ การบริหารงานแบบวางเฉย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ผลการวิจัยที่
ได้จะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อัน
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยเปรียบเทียบตามเพศ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษา

กรอบแนวคิด
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของ
ครู จังหวัดขอนแก่น ตามกรอบ 4 ด้าน ได้แก่ การมีบารมี แรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล โดยนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) กำหนดเป็น
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ดังต่อไปนี้ ดังภาพ
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ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
1. การมีบารมี
2. แรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. ความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ บริห ารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,007 ราย การกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการคำนวณโดยใช้สูตร Yamane (1973) โดยให้ความเชื่อมั่น 95 % และให้ มีความคลาดเคลื่อน
5% (e = .05) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน 286 ราย ใช้ แ บบสอบถาม "ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น” มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แปลความตามลำดับค่าจาก
มากหาน้อย ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจาก
บัญชีรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ได้รับแบบสอบถามคืนจำนวน 255 ฉบั บ คิดเป็นร้อยละ 89.16 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด ข้อมูลที่ได้
นำไปวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (T - test) และการทดสอบเอฟ (F test) (Tabacnick & Fidell, 2001) โดยใช้โปรแกรม SPSS

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องนี้สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำของผู้บ ริห ารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ 1) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 2) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 3) แรงบันดาลใจ และ 4) การมี
บารมี โดยในละด้านมีรายละเอียดในตารางดังนี้
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ภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียน
ด้านบารมี
ด้านการดลใจ
ด้านการกระตุ้น
ด้านความสัมพันธ์
ภาพรวม
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ค่าเฉลี่ย
4.28
4.30
4.44
4.32
4.33
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ส่วนเบี่ยงเบน
.53
.55
52
.46
.52

1.1 ด้านการมีบารมี โดยภาพรวม มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ในระดับมาก โดยเรียงจากมากสุดไป
น้อยสุด พบว่า ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน, ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 4.34 มีอารมณ์มั่นคงหนักแน่น, สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ภาวะวิกฤต, และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการรักษาระเบียบวินัยของราชการ
1.2 ด้านแรงบันดาลใจ โดยภาพรวม มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ในระดับมาก โดยเรียงจากมากสุดไป
น้อยสุด พบว่า มีการจูงใจให้บุคลากรยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน, แสดงความเชื่อมั่นว่า
สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโรงเรียน, สร้างค่านิยมในการทำงานโดยให้ผู้ร่วมงานคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน, สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม
สัมมนา, ให้กำลังใจและรางวัลบุคลากรโรงเรียนที่มีปฏิบัติหน้ าที่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้, และตั้งเป้าหมายใน
การทำงานไว้สูงเพื่อกระตุ้นและท้าทายความสามารถของผู้ร่วมงาน
1.3 ด้านการกระตุ้น การใช้ปั ญ ญา โดยภาพรวม มีพ ฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้ นำของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ในระดับมาก โดย
เรียงจากมากสุ ดไปน้ อยสุด พบว่า มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อเกิดความคิดความรู้ความเข้าใจ, กระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลงานมาก, กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
พยายามตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์ และชักชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล โดยภาพรวม มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ในระดับมาก
โดยเรียงจากมากสุดไปน้ อยสุด พบว่า สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานตามค่านิยมของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒ นาบุคลากรสู่อนาคต, มีการประพฤติตนดีปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม,
เป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน, มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถ
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และทั ก ษะของแต่ ล ะบุ คคล, เป็ น พี่ เลี้ ย งคอยแนะนำวิธีการทำงานแก่ผู้ ร่ว มงานเป็ นรายบุ ค คล และสร้าง
บรรยากาศในการทำงานที่ก่อให้เกิดความเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
2. เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น จากการศึกษาพบว่า
2.1 จำแนกตามเพศ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ เป็ น เพศชาย และเพศหญิ ง มี ระดั บ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง
เพศ
ชาย
หญิง

จำนวน
117
138

Mean
4.28
4.37

S.D.
.42
.45

t
Sig.(2-tailed)
-1.691
.092

*ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
2.2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอายุการทำงานน้อยว่า 5 ปี
กลุ่มที่มีอายุการทำงาน 5-15 ปี และกลุ่มที่มีอายุการทำงานสูงกว่า 15 ปี มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นประถมศึ กษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตาราง
ประสบการณ์ทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี
5 - 15 ปี
15 ปี ขึ้นไป
*ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

N Mean
51 4.15
105 4.45
99 4.30

S.D.
.419
.474
.381

F Sig.
8.63 .000

จากผลการวิจั ย ดังกล่ าว ผู้ วิจั ย ได้ท ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย Sheff’s method
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงาน 5-15 ปี มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงภาวะ
ผู้นำสูงกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี และ 15 ปีขึ้นไป ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง
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ประสบการณ์ทำงาน
ต่ำกว่า 5 ปี
ต่ำกว่า 5 ปี
5 - 15 ปี
15 ปี ขึ้นไป
*ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
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5 - 15 ปี
-.296*

15 ปี ขึ้นไป
-.149*

2.3 จำแนกตามระดับการศึกษา คือ กลุ่มที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่สำคัญ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง
ระดับการศึกษา
N Mean S.D.
t
Sig.(2-tailed)
ปริญญาตรี
57 4.31 .51 -.294
.769
ปริญญาโท
198 4.38 .41
*ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องนี้ พบว่ามีประเด็นที่สำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผลตามลำดับ ดังนี้
1. พฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารจำนวน 255 คน มีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้ นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำมีความสามารถและทักษะ
ในการบริ ห ารจั ด การ หรื อ การทำงานเป็ น ที ม ทำให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ งานที่ มี ศั ก ยภาพสู งส่ งถึ งผลของการ
ปฏิบัติงานที่เกิดการประสิทธิภาพที่สูงขึ้ นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ศรีแปลก (2563) ได้ศึกษา
การศึกษาภาวะผู้ นำของผู้ บ ริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และนารีรัตน์ คณาจันทร์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
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2. ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อทดสอบสมมติฐาน
เปรีย บเทีย บพฤติกรรมภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น โดยจำแนกตามเพศ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษาผลการวิจัย พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ Akkharadet, et al. (2016) เรื่ อ ง ภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ผลวิ จั ย พบว่ า
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
3. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นประถมศึ กษา สั งกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงาน 5-15
ปี มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งกลุ่มที่มีประสบการณ์การ
ทำงานต่ำกว่า 5 ปี และ 15 ปี ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45, 4.30 และ 4.15 ตามลำดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัครเดช นีละโยธิน และคณะ (2560) เรื่อง ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครู จังหวัดขอนแก่น ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานที่
ต่างกัน มีภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจแตกต่างกัน
4. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นไม่แตกต่างกัน
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.38 ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพรัตน์ ศรีคราม (2562) ภาวะ
ผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลวิจัยพบว่า
การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกั ดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

สรุป
ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีมากกว่าการรับรู้จากสภาพที่เป็น
จริงเกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีอยู่ของผู้บริหารทีย่ ังต้อง
พัฒ นา แก้ไขหรื อปรับ ปรุ งให้ ดี ขึ้น ตลอดจนการรับ ใช้สั งคมด้านบริการวิช าการแก่สั งคม เพื่ อให้ ผู้ บริห าร
โรงเรียนประถมศึกษามีการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะต้อง
มีค วามรู้ ค วามสามารถ ทั กษะทางการบริ ห าร และจะต้อ งมี พ ฤติก รรมที่ แสดงออกถึงภาวะผู้ น ำโรงเรีย น
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ประถมศึกษา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 2) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล
3) แรงบันดาลใจ และ 4) การมีบารมี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
1. มีการส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านแรงบันดาลใจและด้านการมีบารมีเป็นรายบุคคลให้มากยิ่งขึ้น เฉพาะ
รายบุคคล ที่น่าสนใจ ทันสมัย เน้นวิธีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารกับครูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หลาย
รูปแบบ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผู้ บ ริ ห ารควรส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรในโรงเรียนมี การพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผู้ บ ริห าร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการศึกษาเพื่อวัด และประเมิน ภาวะผู้ นำของผู้ บริห ารสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ1) การ
กระตุ้นการใช้ปัญญา 2) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 3) แรงบันดาลใจ และ 4) การมีบารมี
2. ควรศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อและปัญหาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
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