บทความการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รัศมิ์ภัชสรณ์ โต๊ะหาด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร และครู เ กี่ ย วกั บ แบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ทั้ง 3 แบบ คือ 1. ผู้นาที่ยึด
สถานบันเป็นหลัก 2. ผู้นาที่ยึดบุคคลเป็นหลัก 3. ผู้นาที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 83 คน และครู 125 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การศึกษา
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารทั้ง 3 แบบ อยู่ในระดับมากเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูพบว่า แบบผู้นาที่ยึดสถาบันเป็นหลัก และแบบผู้นาที่ยึดการ
ประสานประโยชน์เป็นหลัก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนแบบผู้นาที่ยึดบุคคลเป็นหลัก
แตกต่างกันอย่างไรไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาความคิ ดเห็ น ของผู้ บ ริห ารและครู เกี่ย วกั บแบบภาวะผู้ นาของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บศึกษาความคิดเห็ นของผู้ บริห ารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้ นาของผู้ บริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาค้น คว้า เอกสารและงานวิจั ยที่เ กี่ยวข้องกับ การศึ กษาความคิ ดเห็ นของผู้ บ ริห ารและครู
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
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2. ศึกษาเกี่ย วกับ ศึกษาความคิด เห็นของผู้บริ หารและครู เ กี่ยวกับแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สร้างแบบสอบถามครู ให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาข้อคาถาม โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม
ของสานต์ วณิชชานนท์ (2529)
4. น าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งเสนออาจารย์ ที่ ป รึก ษาสารนิพ นธ์ เพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้ อง รั บ
ข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรีย บร้ อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ
6. ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งสุดท้าย จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัย ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของสานต์
วณิชชานนท์ (2529)

สรุปผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ย วกับ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม และผลการศึกษาความคิดเห็ น
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
แบบผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารเรียงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ แบบภาวะผู้นาที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลักแบบภาวะผู้นาที่ยึด
สถาบันเป็นหลัก และแบบภาวะผู้นาที่ยึดบุคคลเป็นหลัก
แบบภาวะผู้นาที่ยึดสถาบันเป็นหลัก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แบบภาวะผู้นาที่ปฏิบัติหรือปรากฏออกมาในระดับมาก เรียงลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ผู้บริหารชี้แจงนโยบายของตนให้ผู้ร่ว มงานเข้าใจอย่างชัดเจน ผู้บริหาร
ควบคุมดูแลให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และผู้บริหารมุ่งทางานเพื่อเป้าหมายของโรงเรียนโดยไม่เห็น
แก่บุ คคลใดบุ คคลหนึ่งส่ว นแบบภาวะผู้น าของผู้บริห ารมีการปฏิบัติห รือปรากฏให้เห็นในระดับปานกลาง
จานวน 4 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารกาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เชี่ยวชาญให้เข้ากับตาแหน่งเฉพาะ
โดยไม่มีการยืดหยุ่น ผู้บริหารจะสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ของบุคลากรตามความต้องการของตัวเองโดยไม่
คานึงถึงความเหมาะสม และผู้บริหารจะกาหนดโครงการไว้แล้วสั่งการให้ทาโดยที่ไม่ให้ใครมาขัดแย้งหรือ
เปลี่ยนแปลง
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แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดบุคคลเป็นหลัก ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า แบบภาวะผู้ นาที่ปฏิบัติห รือปรากฏออกมาในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แบบภาวะผู้นาที่ปฏิบัติหรือปรากฏออกมาในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมาไปน้อย 3 อันดับ คือ ผู้บริหารเป็นคนเปิดเผยเข้าใจง่ายให้คนพบได้ตลอดเวลา ผู้บริหารแสดงออกถึง
ความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนร่วมงานประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน และผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันในการทางานที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ส่วนแบบภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารมีการปฏิบัติหรือปรากฏให้เห็นระดับปานกลาง มีจานวน 3 ข้อ เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ดังนี้ ผู้บริหารทางานกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นมิตรไม่ถือตัว ผู้บริหารมักคานึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมงาน
มากกว่าคานึงถึงเป้าหมายของหน่วยงานและผู้บริหารมักจะปฏิเสธที่จะอธิบายถึงเหตุผลในการบริหารงาน
ของตน
แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ปฏิบัติหรือปรากฏออกมาให้เห็นตามความคิดเห็นของกลุ่มประชากร
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แบบภาวะผู้นาที่ปฏิบัติหรือปรากฏ
ออกมาในระดับมาก เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมาไปน้อย 3 อันดับคือ ผู้บริหารยกย่องหรือตาหนิการทางาน
อย่างตรงไปตรงมาโดยเน้นที่อะไรดีอะไรบกพร่องมากกว่าใครดีใครบกพร่อง ผู้บริหารจะยึดเอาแต่ความคิดเห็น
ของตนเองเป็นหลักในการทางาน ผู้บริหารจะริเริ่มโครงการใหม่ๆ ขึ้นโดยพิจารณาร่วมกันกับผู้ร่วมงานให้เกิด
การยอมรับ และร่วมมือ ส่ว นแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารมีการปฏิบัติหรือปรากฏให้เห็นในระดับปานกลาง
จานวน 3 ข้อ เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารจะคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของเพื่อน
ร่วมงานไปพร้อมๆ กับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียนผู้บริหารมักใช้อานาจหน้าที่ตามสถานการ ณ์ที่
เหมาะสม และผู้บริหารมักจะวางตนให้เป็นที่น่าเกรงกลัวของผู้ร่วมงาน
โดยรวมความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาทั้ง 3 แบบของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษาเขต 12 แตกต่ างกัน อย่า งมีนั ยส าคั ญทาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพบว่า
แบบภาวะผู้นาที่ยึดสถาบันเป็นหลัก ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมุ่งพัฒนางานเพื่อเป้าหมายของโรงเรียนมีการกาหนดโครงสร้างการบริหารและกาหนด
มาตรฐานในการทางานไว้อย่ างชัดเจน พบว่า ความคิดเห็ นเกี่ยวกับแบบภาวะผู้ นาของผู้ บริห ารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จาแนกตามกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่ม คือ ผู้บริหาร และครู อยู่ในระดับมาก
มีข้อที่น่าสังเกตว่า แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารมีการแสดงออกมาหรือปรากฏให้เห็นในระดั บปาน
กลาง เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาที่ยึดสถาบันเป็นหลัก คือ ผู้บริหารจะกาหนดโครงการไว้แล้วสั่งการให้ทาโดยที่
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ไม่ให้ใครมาขัดแย้งหรือเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ของบุคลากรตามความต้องการของ
ตัวเองโดยไม่คานึงถึงความเหมาะสม ผู้บริหารกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เชี่ยวชาญให้เข้ากับตาแหน่งเฉพาะ
โดยไม่ มีก ารยื ด หยุ่ น และผู้ บ ริ ห ารก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารโรงเรีย นไว้ อ ย่า งชัด เจนไม่ย อมให้ มีก าร
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมีโอกาสได้เข้ารับ
การศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาอย่า งสม่าเสมอ ทั้งจากการศึกษาด้วยตนเอง และจากการจัดหรือสนับสนุนให้มี
การศึกษาอบรมสัมมนาจากหน่วยงานระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ คือ
เป็นผู้มีความสามารถด้านความรอบรู้ทั่วไปซึ่งเป็นความสามารถในทางการเรียนรู้การรวบรวมและแยกแยะ
ปัญหา สรุปข้อปัญหาต่างๆ ได้ สามารถชั่งใจใครครวญเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยเฉพะเกี่ยวกับการวางแผน มี
ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดบุคคลเป็นหลัก ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความสาคัญกับคุลากรซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ร่ วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับมาก
มีข้อที่น่าสังเกตว่า แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่แสดงออกมาหรือปรากฏให้เห็นในระดับปานกลาง
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดบุคคลเป็นหลัก คือ ผู้บริหารมักจะปฏิเสธที่จะอธิบายถึงเหตุผลในการ
บริหารงานของตน และผู้บริหารมักคานึง ถึงประโยชน์ของผู้ร่วมงานมากกว่าคานึงถึงเป้าหมายของหน่วยงาน
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารต้องอาศัยผู้ร่วมงานซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการบริหาร สรุปได้ว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้นาในการทางานเป็นกลุ่มนั้น ผู้นาต้องมีความสัมพันธ์กับบุคลในกลุ่มอื่น เป็นที่ยอมรั บของสมาชิก
ในกลุ่ม มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อตรงต่อหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาที่ดี ยอมรับในความรู้ความสามารถของคนอื่น
สามารถประสานงานได้ดีและรู้จัก ข้อบกพร่องของตนเองแล้วพัฒนาให้ดีขึ้น
แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
เกี่ยวกับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่แสดงออกมาหรือปรากฏออกมาให้เห็น โดยรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยคานึงถึง คุณภาพมาตรฐานตามหลักการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเตรียมรองรับการประเมินภายนอก แบบภาวะที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและอาจารย์ โดยรวมและอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและ
ครูพบว่าอยู่ในระดับมาก
มีข้อที่น่าสังเกตว่า พฤติกรรมหรือแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารที่แสดงออกมาหรือปรากฏให้เห็นใน
ระดับปานกลาง เกีย่ วกับภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก คือ ผู้บริหารมักจะวางตน
ให้เป็นที่น่าเกรงกลัวของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมักใช้อานาจหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม และผู้บริหารจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานไปพร้อมๆ กับผลประโยชน์ที่เหมาะสม และผู้บริหารจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานไปพร้อมๆ กับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานโดยใช้ภาวะผู้นา
ที่เป็นแบบประสานประโยชน์ที่ผู้บริหารแสดงออกมาปรากฏให้เห็นน้อย เพื่อจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เช่น
การวางตนให้เป็นที่น่าเกรงกลัว การใช้อานาจหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม การคานึงผลประโยชน์ส่วนตัว
ของเพื่อร่วมงานไปพร้อมๆกับผลประโยชน์ที่เกิดจะขึ้นแก่โรงเรียน
2. ผู้บริหารควรจะใช้วิจารญาณ ในการเลือกรูปแบบความเป็นผู้นาทั้ง 3 แบบนี้ ที่จะใช้กับคนที่มี
ลักษณะต่างกัน มาใช้ให้เหมาะสมกับคนที่เราพิจารณาเห็นแล้วว่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจาผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทางด้านภาวะผู้นาให้เกิดในรูปแบบการประสานประโยชน์
4. รู ป แบบภาวะผู้ น าของผุ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 12 ที่ยึดการประสานประโยชน์เป็นหลัก ควรเป็นดังนี้ เป็นคนตรงไปตรงมา ยึดความถูกต้อง
เป็ น หลั ก มีความคิ ดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์ มี ความเป็ นกัน เอง มีศิ ล ปะในการจู งใจ บริ ห ารงานแบบมีส่ ว นร่ว ม
บริ ห ารงานให้ เ กดความพึ ง พอใจของผู้ ร่ ว มงาน ยึ ด หลั ก การและเหตุ ผ ลในการท างน ยื ด หยุ่ น ในการใช้
กฎระเบียบและข้อบังคับ มีความสามารถในการมอบหมายงาน สามารถแก้ปัญหาส่วนตัวให้ผู้ร่วมงานได้ มี
ศิลปะการให้ความสาคัญต่องานและคน
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ตามความคิดเห็นของผู้ บริ หาร และครูผู้ สอน ในระดับ
มัธยมศึกษา
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นากับคุณภาพของการบริหารงานด้านวิชาการ
3. ควรมีการศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

