
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)       

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน ในปการศึกษา 2560 

จํานวน 2,437 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94 วิเคราะหขอมูล โดยสถิติที่ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที (t-test) 

 

สรุปผล 

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ สรปุผลการวิจัยได ดังน้ี 

 1.  ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานการ

อํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค ดานการแสดง

เปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

ดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก และดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

  1.1 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก 5 ขอ และระดับปานกลาง คือ ผูบริหาร

กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และผูบริหารสงเสริมให

บุคลากรใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

  1.2 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง พบวา 
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โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด และอยูในระดับมาก จํานวน 

5 ขอ และระดับปานกลาง คือ ดังน้ี ผูบริหารแบบอยางที่ดีในการที่จะสงเสริมบุคลากรใหนําไปเปนแบบ

ฉบับในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีความซื่อสัตย

สุจริต และผูบริหารเปนผูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  1.3 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับ

มาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรกําหนด

วิสัยทัศนและเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใหกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายของตนเอง และผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ือมั่นตอ

ตนเองและงาน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  1.4 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ 

และระดับปานกลาง ดังน้ี ผูบริหารเสริมสรางเจตคติที่ดีตอบุคลากรในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูบริหารมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน และผูบริหารพจิารณาความ

ดีความชอบดวยความเปนธรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  1.5 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองใหรางวัล

และการตําหนิทางสรางสรรค พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับ

มากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง คือ ผูบริหารสนับสนุนให

บุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารยกยองชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จดวย

ความเหมาะสม และผูบริหารใหความรูเรื่องการนิเทศแกบุคลากร อยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  1.6 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับ

มาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารสงเสริมแนะนําใหบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองและทีมงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอ

เพื่อนรวมงาน และผูบริหารสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจในหมูคณะ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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  1.7 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับ

มาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก    

ในการทํางานใหแกบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียนเพื่อให

มีบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน และผูบริหารกําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพื่อสรางวัฒนธรรม

และคานิยมที่ดีของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน  

  2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน  

  2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

 

จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค 

ดังน้ี 

 1.  การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี 

ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค ดาน

การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรม      

ของผูนําตนเอง ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน ดานการทําให

บุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก และดานการกระตุนใหบุคลากร
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ต้ังเปาหมายดวยตนเอง ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

เปนการใชอิทธิพลจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ ครูผูสอน       

สวนใหญมองวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํากลาวคือผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรม

สงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวก และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและสรางวัฒนธรรม  

ในการทํางาน และพัฒนาตนเองอันเปนพฤติกรรมของผูนําเหนือผูนํา สอดคลองกับแนวคิดของ Manz 

and Sims (1989) ไดสรุปถึงลกัษณะสําคัญของผูนําเหนือผูนํา ซึ่งมีลักษณะที่ใกลเคียงกับภาวะผูแบบ

เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยหลักการของภาวะผูนําเหนือผูนํามุงที่การมอบ

อํานาจแกผูตาม (Empowerment) เพื่อกระตุน สงเสริมใหผูตามไดพัฒนาตนเองใหสามารถควบคุม 

กํากับ ดูแลตนเองได ในฐานะของการควบคุม ดูแลตนเองจึงเปนพฤติกรรมที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน 

ผูนําไมจําเปนตองกํากับ ดูแลมากนัก เปนเพียงผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ สรางความมั่นใจใหแกผูตาม 

ทั้งน้ี เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสการบริหารองคการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง องคการ  

ทุกประเภทไมสามารถอยูไดดวยการที่มีผูนําคอยควบคุม ดูแลและกํากับ สั่งการอยูตลอดเวลา 

เน่ืองจากในยุคขอมูลขาวสาร องคการตองมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  

  1.1 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก 5 ขอ และระดับปานกลาง 

จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและผูบริหาร

สงเสริมใหบุคลากรใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจ

เปนเพราะวา ความสามารถในการทํางานหรือการบริหารงาน นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ

ในงานที่ปฏิบัติแลวสิ่งสําคัญประการหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษาตองกระตุนสงเสริมใหบุคลากร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน การสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชสารสนเทศ

และสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อใหเกิดผลที่ดีตองาน 

สอดคลองกับแนวคิดของ Manz and Sims (1991 : 35) ไดกลาวถึงการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารที่จะแนะนํา สงเสริมใหบุคลากรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่แสดงออกใหเหน็ในทางทศิทางทีถู่กตองและเหมาะสม สามารถเปนผูนําตนเองและผูอื่นได 

เปนกระกระบวนการของผูนําหรือผูบริหารที่ตองการใหบุคลากรในหนวยงานไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของตนเอง โดยการสังเกตดวยตนเองในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทีจะทําใหเกิด    

การเปลี่ยนแปลงในทางทีดี่ ทําใหบุคลากรคนพบ และสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Ulrich (2001 : 215) ไดกลาวไววา ผูนําที่จะประสบความสําเร็จ        

ในอนาคตวา ผูนําตองเปนบุคคลที่นาเช่ือถือ มีอุปนิสัยสวนตัว คานิยม คุณลักษณะที่กอเกิดความ      
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นาไววางใจและผูกพัน (Trust and Commitment) จากผูที่เขานําทางบุคคลซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่สุด

ของการเปนผูนําที่นาเช่ือถือ (Credibility Leader) จากแนวทางในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดความ

นาเช่ือถือ และทําใหเขาเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จในอนาคต และแนวคิดของ Yukl (2001 : 263) 

กลาววา “การกระทําดังกวาคําพูด” ผูนําควรใชแนวคิดน้ีเพื่อกอใหเกิดอิทธิพลตอผูตามในการผูกพัน

ตอวิสัยทัศน ผูนําควรแสดงเปนตัวอยางที่ดีของพฤติกรรมที่แสดงออกประจําวัน หากผูนําตองการให

ผูทําตามกฎเกณฑ ผูนําก็ตองทําตามกฎเกณฑน้ันกอนอยางไรก็ตามการแสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง

น้ันตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ และเปนไปโดยธรรมชาติ ผูตามจะเลื่อมใสศรัทธาและพรอมที่จะปฏิบัติตาม 

แตหากไปเปนตรงกันขามผูตามจะหมดศรัทธาตอผูนําโดยทันที นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของเตือนใจ สมคิด (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ภาวะผูนํา

เหนือผูนําดาน การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองงานวิจัย 

ของประทีป น่ิมมาก (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนํา

เหนือผูนํา ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก  

  1.2 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับ

มาก จํานวน 5 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารแบบอยางที่ดีในการที่จะสงเสริม

บุคลากรใหนําไปเปนแบบฉบับในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสงูสุด รองลงมาคือ ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตน

เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต และผูบริหารเปนผูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเองน้ันผูนํา

หรือผูบริหารตองแสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนทั่วไปโดย

การแสดงออกและกระตุน แนะนํา สงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต     

มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นแกตัว มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ สงเสริมใหบุคลากรแสดงออกถึงการ

เปนผูที่มีความรูความสามรถ มีความคิดริเริ่ม เฉลียวฉลาด เปนผูมีความเชียวชาญและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Manz and Sims (1991 : 35) ไดกลาวไววา การแสดงเปน 

แบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง เปนการที่ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีที่จะ

สงเสริมใหบุคลากรนําไปเปนแบบฉบับใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง สามารถเปนตัวอยาง

และเปนผูนําบุคคลอื่นตอไป กระบวนการที่ผูนําหรือผูบริหารใชอิทธิพลตอบุคลากรดวยการแสดง

พฤติกรรมของตนเอง ใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kouzes 

and Posner (1997 : 98) ไดกลาวไววา ผูนําน้ันตองชวยใหคนอื่นสามารถที่จะปฏิบัติได โดยการทํา



 135 

เสมือนพี่เลี้ยงที่คอยใหการสนับสนุน สงเสริม ประสานเพื่อสรางความรวมมือรวมใจที่อยูบนพื้นฐาน

ของความไวเน้ือเช่ือใจ ดวยการเสริมสรางคนใหมีสวนรวมในการวางแผน และสามารถตัดสินใจได 

ดวยตนเอง ใหการสนับสนุนและมอบหมายงานที่สําคัญใหจนผูปฏิบัติงาน เกิดความรูสึกมั่นใจใน

ความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงมองวาตัวเองเปนสวนสําคัญของทีม และแนวคิดของ 

Yukl (2001 : 263) ไดกลาวไววา ผูนําตองปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ และมองโลกในแงดี ตองสราง

ความมั่นใจใหเกิดข้ึนในผูตาม เพื่อใหเกิดความมั่นใจ แสดงออกเชิงสัญลักษณเพื่อเนนคานิยมที่สําคัญ 

โดยผูนําตองมีความเขมแข็ง มั่นคง ผูนําตองนําดวยการเปนแบบอยางมกีารมอบอํานาจเพื่อกระจายงาน 

อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนตามความคาดหวังของทุกคน นอกจากน้ี ผลวิจัยยังสอดคลองกับ 

สุลาวรรณ คงถาวร (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ       

บางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนํา 

ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.3 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวย

ตนเอง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และ        

อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากร

กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารให

กําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายของตนเอง และผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ือมั่น

ตอตนเองและงานมคีาเฉลีย่ตํ่าสดุ ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารยังขาดการสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ือมั่นตอตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย ยังไมแสดงออกถึงการกระตุน 

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําไปสูเปาหมายของตนเอง สอดคลองกับ

แนวคิดของ Manz and Sims (1991 : 38) กลาววา การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง คือ 

การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่กระตุนสนับสนุนสงเสริมและชวยเหลือใหบุคลากรในหนวยงาน

สามารถกําหนดเปาหมายไดดวยตนเอง บุคลากรเกิดความตระหนักตอเปาหมายของโรงเรียน เปนผูมี

วิสัยทัศนทําใหบุคลากรมีความสามารถ เช่ือมั่นตอตนเองและงาน มุงมั่น สูความสําเร็จ สามารถสราง

ความคาดหวังใหกับตนเองและหนวยงาน สงเสริมการทํางานอยางมีทิศทางและเปนระบบ สอดคลอง

กับแนวคิดของ Gibson (1997 : 167) ที่กลาววา การกําหนดเปาหมายไวอยางถูกตองเหมาะสม       

มีคุณคาตามอารมณและความปรารถนา ถามีการบริหารจัดการที่ดี เปาหมายจะทําใหเกิดความนาสนใจ

และการสรางพลังเพื่อการพัฒนา มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนําไปสูผลลัพธที่ตองการ การต้ังเปาหมาย

เพื่อจูงใจบุคคลน้ันตองคํานึงถึงการมีสวนรวม การใหขอมูลปอนกลับและการเสริมแรงที่เหมาะสมดวย 

และสอดคลองกับแนวคิดของ Owens and Valesky (2007 : 390) กลาวไววา การสรางแรงจูงใจ  

ในการมอบหมายงานที่ทาทาย มอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจทัง้ในดานการพฒันาและแกปญหา
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ใหการยกยองชมเชยเมื่องานประสบความสําเร็จจนบรรลุเปาหมายของตนเอง และผลงานวิจัยสอดคลอง

กับงานของของเตือนใจ สมคิด (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองงานวิจัยของประทีป น่ิมมาก (2556) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวาภาวะผูนําเหนือผูนําดานดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมาย

ดวยตนเอง โดยรวมอยูในระดับมาก  

  1.4 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับ

มาก จํานวน 5 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารเสริมสรางเจตคติที่ดีตอบุคลากร

ในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ ผูบริหารมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 

และผูบริหารพิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ี

อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังมีการปกปดในเรื่องของการลงคะแนนความดี

ความชอบของผูใตบังคับบัญชา ไมมีการเปดเผยตอที่ประชุมใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบโดยทั่วกัน 

สอดคลองกบัแนวคิดของ Manz and Sims (1991 : 35) กลาวไววา การสรางรปูแบบความคิดทางบวก 

คือ การที่ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่จะกระตุนและใหขอเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็น        

ที่สรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและตระหนักถึงปญหาและวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

สามารถตัดสินใจ และนําแนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติงานมาใชอยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่ผูนํา 

ผูบริหาร สรางรูปแบบความคิดที่ดีและปลูกฝงนิสัยใหเกิดข้ึนแกบุคลากร โดยการกระตุนและให

ขอเสนอแนะ เพื่อใหบุคลากรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแงคิดที่ดี ปรับตัวใหเขากับผูอื่น 

ตระหนักถึงปญหา สามารถเรียนรูถึงวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบและสรางสรรค ผูนําหรือผูบริหาร 

เปนผูกระตุนใหขอเสนอแนะและสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและแงคิดตางๆ สามารถนํา

ความคิดและเทคนิคใหม ๆ มาปฏิบัติงาน และแนวคิดของ Kouzes and Posner (1997 : 48)              

ที่กลาววาผูนําตองกลาที่จะทาทายกระบวนการทํางาน ดวยการมองงานทุกงานใหเปนสิ่งที่ทาย เพื่อ

หาโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา โดยไมตองยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติ และหมั่นต้ังคําถาม     

ทุกครั้ง เมื่อพบสิ่งที่ไมหยุดน่ิงไมมีการเปลี่ยนแปลง ตองทําตัวใหฉีกแนวออกจากสิ่งที่เกิดข้ึนเปน

ประจํา สงเสริมใหเกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม กลาที่จะทดลองทํา กลาเสี่ยง และพรอมที่จะเรียนรู

จากความผิดพลาด ผลงานวิจัยสอดคลองกับงานของของเตือนใจ สมคิด (2556) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 

โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองงานวิจัยของ ประทีป น่ิมมาก (2556) ไดทําการศึกษาวิจัย  

เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 

โดยรวมอยูในระดับมาก  

  1.5 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนํา

ตนเองใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ 

ดังน้ี ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู

ความชํานาญในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารยกยองชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ประสบความสําเร็จดวยความเหมาะสม และผูบริหารจัดใหมกีารนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด ผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังมีระบบการดําเนินการ

ขององคการในเรื่องการนิเทศภายใน ไมมีการวางแผน กําหนดปฏิทินการนิเทศภายในและขาดการ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง สอดคลองกับแนวคิดของ House (1971 : 324) ไดกลาววา ผูนําควรสราง

แรงจูงใจแกผูใตบงัคับบญัชาโดยการเพิ่มคาตอบแทนที่มีคุณคาเปนรางวัลที่เขาสามารถทํางานไดสําเร็จ

ตามเปาหมายและควรชวยใหหนทางสูความสําเร็จงายพอที่จะพยายามเดินไป โดยชวยลดอุปสรรค

และแกปญหาของงานนอกจากน้ันควรเพิ่มโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะความพึงพอใจในตัวผูนํา 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Manz and Sims (1991 : 45) ไดกลาววา การอํานวยความสะดวกให

เกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรม  

ในการชวยเหลือสงเสริมบุคลากรมคีวามสามารถเพื่อจงูใจหรือใชอิทธิพลตอเพื่อนรวมงาน และแนวคิด

ของ Maslow (1960 : 139 อางถึงใน Owens and Valesky, 2007 : 384) ไดกลาววาความตองการ

ของมนุษยสามารถจัดลําดับข้ันได เมื่อความตองการในลําดับใดบรรลุผลแลว ก็จะไมเปนตัวจูงใจอีก 

แตความตองการในลําดับที่สูงกวาจะเปนตัวจูงใจกวา โดยความตองการมีลําดับข้ันตอนจากระดับตํ่าสุด

จนถึงสูงสุดดังน้ี ความตองการดานกายภาพ ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย ความตองการ

ทางสังคม ความตองการเปนที่ยอมรับยกยองและความสําเร็จในชีวิต และสอดคลองกับงานวิจัยของ

เตือนใจ สมคิด (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ดานการอํานวยความ

สะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค โดยรวมอยูในระดับมาก และ

สอดคลองงานวิจัยของ ประทีป น่ิมมาก (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
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พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําดานการอํานวยความสะดวกใหเกดิภาวะผูนําตนเองใหรางวัลและการตําหนิ

ทางสรางสรรค โดยรวมอยูในระดับมาก  

  1.6 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดย

การสรางคณะทํางาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 

1 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารสงเสริม

แนะนําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมให

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน และผูบริหารสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจในหมูคณะ 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารขาดการกระตุนและชักจูงบุคลากร

ในการสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจในหมูคณะ อันจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจและการมี

มิตรภาพที่ดีในการทํางานขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ Kouzes and Posner (1997 : 168) 

ที่กลาวไววา ผูนําตองเหน่ียวนําชักจูงใหเกิดวิสัยทัศนรวม ดวยการใหภาพของอนาคตที่ดี และสดใส

กวาที่เปนอยู ตลอดจนสามารถชักจูง และโนมนาวคนใหไปสูวิสัยทัศนรวมกันได ดวยการสรางคานิยม 

ความสนใจ ความหวังความฝน และพลังสูอนาคตรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ McEwan 

(1998 : 7) ไดกลาวไววา การสรางบรรยากาศทีมงานและการมีสวนรวม โดยกลาวถึงภาวะผูนําทาง

วิชาการวา เปนผูสรางบรรยากาศทํางานรวมกันของผูบริหารโรงเรียนครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน 

และกรรมการโรงเรียน เพื่อใหงานดานการศึกษาประสบผลสําเร็จ และแนวคิดของ Daft (1994 : 247) 

กลาววา ปจจัยสําคัญที่ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพ คือ ปจจัยดานสมาชิก ปจจัยดานผูนําทีม ปจจัย

ดานโครงสรางของทีม ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคลในทีมและปจจัยดานบทบาทความรับผิดชอบ

ของสมาชิกในทีม และสอดคลองกับงานวัยของ กนกรักษ สุวรรณ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 33 พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.7 การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรม

ของผูนําตนเอง พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากที่สุด 1 ขอ 

และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังน้ี ผูบริหารจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการทํางานใหแกบุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารจัดภูมิทัศนภายใน

โรงเรียนเพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน และผูบริหารกําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพื่อ

สรางวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดผลวิจัยออกมาเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 

ผูบริหารยังขาดการกระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูบริหารควรกําหนดระเบียบหรือ
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แนวปฏิบัติรวมกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมและคานิยมทีดี่ของโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Blas and 

Blase (2001 : 112) ที่กลาวไววา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูในหองเรียน

อยางมากในการใหความรู ความรูสึกและพฤติกรรมโดยใหขอเสนอแนะวาผูบริหารควรใชผูนําแบบวิชาการ 

ที่เนนเรื่องการเรียนการสอนมากที่สุดการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การวิเคราะหการวิพากษ มีการ

ตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและการสรางขอตกลงของกลุมและองคการ ซึ่งสอดคลองกบั

แนวคิดของ McEwan (1998 : 205) ไดกลาวไววา การพัฒนาเพื่อสูความเปนภาวะผูนํา ผูนําจะตอง

สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรยีนที่มุงการเรยีนรู การนิเทศการสอนของครูการเย่ียมช้ันเรียน 

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ยกยองใหกําลังใจครูหลังจากเย่ียม

ช้ันเรียน และแนวคิดของ Ireland and Hitt (1999 : 43) ไดกลาววา ผูนําจะตองดําเนินกิจกรรมที่เปน

การสงเสริมวัฒนธรรมที่ประสิทธิผลอยางย่ังยืนขององคการ ดวยการกระตุนและเปดโอกาสแกทุกคน

ใหใชพลังรวมขับเคลื่อนองคการ ทั้งน้ีผูนําที่มีความเขาใจจะสามารถพัฒนาธํารงรักษาวัฒนธรรม        

ขององคการไวได ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางใหเกิดความสําเร็จตอองคการที่อยูภายใตบริบท

ความสลับซับซอนของเศรษฐกิจใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรักษ สุวรรณ (2557) ได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผล    

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 33 พบวา ดานการอํานวย

ความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานของณัฐธภา 

เหลาตระกูล (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนศรีราชา 4 อําเภอศรีราชา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

โดยรวมอยูในระดับมาก  

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนที่มีเพศชาย 

และเพศหญิง เปนผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารสถานศึกษา มีการรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน

ในสถานศึกษา การมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานของครูผูสอน 

ทําใหรับรูพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาที่ไมแตกตางกัน สอดคลองแนวคิดของ Manz 

and Sims (1991 : 33) ไดอธิบายถึง การเปนผูนําแบบผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) โดยจะ

เริ่มใหผูตามสามารถเปนผูนําตนเองได (Self-leader) ซึ่งเปนการยึดยุทธศาสตร 2 ลักษณะ คือ 
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ลักษณะแรก เนนการปฏิบัติทางพฤติกรรม เชน ใหรูจักสังเกตดวยตนเองในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้ังเปาหมายดวยตนเอง การฝกรางกายใหเขมแข็ง การให

รางวัลตนเอง และสามารถลงโทษหรือวิพากษวิจารณตนเอง กรณีที่ไมสามารถจะประพฤติกรรมปฏิบัติ

ตามที่ตองการได ลักษณะที่สองจะเนนทางดานความรูความเขาใจในการทํางาน 

  2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูไมวาจะมี

วุฒิการศึกษาที่ระดับใด ไมมีผลตอการมองภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนจะ

มองจากพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ภายใตสถานการณเดียวกัน รับรูพฤติกรรม

การทํางานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองแนวคิดภารดี อนันตนาวี (2553 : 77) กลาววา ภาวะผูนํา คือ 

กระบวนการและสถานการณทีบุ่คคลหน่ึงไดเปนที่ยอมรบัใหเปนผูนําในกลุมและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม

ของสมาชิกภายในกลุมบคุคลน้ัน สมาชิกในกลุมเช่ือวามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่กลุม

เผชิญอยูไดโดยอาศัยอํานาจหนาที่หรอืการกระทําของผูนําในการชักจงูหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหสาํเรจ็ตาม

วัตถุประสงคที่วางไว และแนวคิดของรังสรรค ประเสริฐศรี (2554 : 31) ใหนิยามของภาวะผูนํา คือ 

ความเปนสวนตัวของบุคคลหน่ึงที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) 

หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ

จุดหมายรวม (Shared Purpose) หรือเปนความสามารถที่จะสรางความเช่ือมันและใหการสนับสนุน

บุคคล เพื่อใหบรรลเุปาหมายขององคการ ทั้งน้ีไดใหความหมายของ “ผูนํา” ไววา ผูนําเปนบุคคลที่ทํา

ใหองคการประสบความกาวหนา หรือผูนํา คือ บุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยหรือบุคคลตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุความหมายของกลุม 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา 

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาน้ัน ผูใตบังคับบัญชาไมวาจะมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ที่แตกตางกันก็จะรับรูภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองแนวคิด

ของ Thomson (1980 : 58 อางถึงใน ชนัดดา บานแสน, 2551) ช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําเปนอิทธิพล      

ที่เกิดจากคุณสมบัติสวนตัวที่พยายามใชอิทธิพลดึงดูดใหผูรวมงานมีความเห็นคลอยตามและยินยอม

ปฏิบัติตามความตองการของตน โดยอาศัยสถานการณในขณะน้ันชวย และแนวคิดของ Daft (1994 : 

478) เห็นวาภาวะผูนําเปนความสามารถของคนที่เปนผูนําในการใชอิทธิพลหรือโนมนาวบุคคลอื่น เพื่อ

นําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ดังน้ันภาวะผูนํา ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1) ผูนํากับผูตาม 2) การโนมนาวหรืออิทธิพล และ 3) เปาหมายขององคการ 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช  

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากผลการวิจัย

โดยรวมที่ปรากฏจึงไดเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ควรสงเสริมใหผูบริหาร

สถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของภาวะผูนํา โดยเฉพาะภาวะผูนําเหนือผูนํา          

ในการนํามาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

  1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ควรจัดใหมีการพัฒนาและ

อบรม เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

  จากผลการวิจัยโดยพิจารณาจากรายดานตามที่ปรากฏจึงไดเสนอแนะการนํา

ผลการวิจัยไปใช สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

  2.1 ผูบริหารศึกษาควรพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการใชสารสนเทศ

และสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อใหเกิดผลที่ดีตองาน 

เพื่อใหการบริหารงานของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําขอมูลสารสนเทศมา         

ในการพัฒนาสถานศึกษา 

  2.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีตอบคุลากรในหนวยงาน

และสาธารณชนทั่วไปโดยการแสดงออกและกระตุน แนะนํา สงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีบุคลิกภาพ 

ที่ดี สงเสริมใหบุคลากรแสดงออกถึงการเปนผูที่มีความรูความสามรถ มีความคิดริเริ่ม เฉลียวฉลาด 

เปนผูมีความเชียวชาญและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหสถานศึกษามีการพัฒนาและเปนแบบอยาง

ที่ดีตอชุมชน สภาพแวดลอมี่ใกลเคียง 

  2.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ือมั่นตอ

ตนเองและงานที่ไดรับมอบหมาย แสดงออกถึงการกระตุน สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เพื่อนําไปสูเปาหมายของตนเอง เพื่อทําใหผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ

อยางเต็มศักยภาพ 

  2.4 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความเปนธรรมในเรื่องของการลงคะแนนความดี

ความชอบของผูใตบังคับบัญชา มีการเปดเผยตอที่ประชุมใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบโดยทั่วกัน   

เพื่อความโปรงใสและทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานรวมกันอยางมีความสุข ความเขาใจซึ่งกันและกัน 

  2.5 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวางระบบการดําเนินการขององคการในเรื่อง  

การนิเทศภายใน มีการวางแผน กําหนดปฏิทินการนิเทศภายใน เพื่อการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
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  2.6 ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนและชักจูงบุคลากรในการสรางบรรยากาศแหง

ความรวมมือรวมใจในหมูคณะ อันจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจและการมีมิตรภาพที่ดีในการทํางาน

ขององคการ เพื่อทําใหสถานศึกษาขับเคลื่อนดวยการทํางานของคณะครู บุคลากรที่มีความรวมมือกัน

และมีความสามัคคีกัน 

  2.7 ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ ดีตอกัน 

ผูบริหารควรกําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติรวมกัน เพื่อสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีของโรงเรียน 

เพื่อการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข ความเขาใจกันภายในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

 2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

 3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  


