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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของ
โรงเรียน จ�ำนวน 196 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตั่วอย่างแบบจัดชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�ำดับคือปัจจัยด้าน การสนับสนุนทางสังคม สุขภาพจิต
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน (2) ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
สมุทรสาคร มีภาวะผู้น�ำอยู่ในระดับมาก (3) ทั้ง 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูงกับภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ และ (4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต ร่วมกันส่งผลต่อภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น�ำของผู้บริหารได้มากถึงร้อยละ 77 เฉพาะปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพียงปัจจัยเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 67
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ABSTRACT
The main purposes of this research was to study the factors that affecting the leadership
of secondary school administrators in Maung district, Samutsakorn province. . The samples in
this study were 196 personnel who have worked in those school. The instrument for gathering the
data was a questionnaire and data were analyzed by using descriptive statistics namely
percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the inferential statistics using
the Pearson Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression.
The results of this research revealed that (1) All of factors that lead to study were concerning
with the school administration indicated at high level, that were the aspect of social supported,
mental health, achieved motivation, and administrators ‘job satisfaction respectively.
(2) The leaderships of the secondary school administrators at Maung district, Sumutsakorn province
was indicated at high level. (3) 4 factors were highly statistical significant positive correlation with
the secondary school administrators’ leadership. And (4) The 3 factors : administrators s’job
satisfaction, achieved motivation, and could be explain the secondary school administrators
leadership at 77%, especially the job satisfaction could be 67% explained.
Keyword : Factors affecting, leadership of secondary school administrators
บทน�ำ

โรงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ในระดับปฏิบัติการที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาคน
เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับ
การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย น
เพือ่ ให้การเรียนการสอนบรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหลักสูตร โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวการ
ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้การศึกษามีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอยู่ที่
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน และ
สถานการณ์ทบี่ ริหารในปัจจุบนั โดยมีองค์ประกอบ
หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลายประการ คือ ด้านการ
สนับสนุนทางสังคม (Magusson and Endler,
1989: 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2541: 105) และ ด้านจิตลักษณะซึ่งอยู่ภายใน

ทีส่ ำ� คัญๆ ประกอบด้วย 1) สติปญ
ั ญา 2) ประสบการณ์
ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 4) เหตุผลเชิงจริยธรรม
5) ลั ก ษณะมุ ่ ง อนาคตและการควบคุ ม ตนเอง
6) ความเชื่ อ ในอ� ำ นาจตนหรื อ อั ต มโนทั ศ น์
7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 8) ทัศนคติคุณธรรมและ
ค่ า นิ ย ม 9) ความพึ ง พอใจในการปฎิ บั ติ ง าน
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539: 3-5) โดยจิตลักษณะ
เหล่านี้ จะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในการ
แสดงออกของการใช้ อ� ำ นาจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์การบริหารซึ่งก็คือภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าการ
แสดงพฤติกรรมหรือภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารการศึกษา
เพราะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตของโรงเรียน
ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากร ตลอดจน
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ความผู ก พั น ที่ มี ต ่ อ องค์ ก ร ส่ ง ผลหรื อ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงานและ
การเรียนรู้ รวมทัง้ ภาวะผูน้ ำ� ยังมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับความเครียดในองค์กรอีกด้วย การด�ำเนินการใดๆ
ให้ผบู้ ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ ำ� สูงสุดจะสามาถน�ำพา
โรงเรียนไปสูค่ วามส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เช่นกัน นั่นก็คือผลส�ำเร็จทุกอย่างจะต้องตกไปสู่
เด็กนักเรียน การท�ำให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี
มีคณ
ุ ธรรม และมีความสุขในชีวติ เพือ่ เป็นก�ำลังของ
ชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ผู ้ วิ จั ย มี ค วามตระหนั ก อย่ า งยิ่ ง ว่ า การ
บริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนและสังคม จะต้องอาศัยผูน้ ำ� ของโรงเรียน
ที่มีภาวะผู้น�ำเท่านั้น จึงท�ำให้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าตามกรอบแนวคิดทีไ่ ด้มาจากการวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น
เมื่อน�ำมาศึกษาในสถานการณ์ใหม่นี้ ภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นอย่างไร และการที่เป็น
เช่นนั้น มีปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางด้าน
จิตลักษณะ ปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพล
กับการแสดงพฤติกรรมการใช้อ�ำนาจบริหารหรือ
ภาวะผูน้ ำ� โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
มีความคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเขตเมืองที่เป็นโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถน�ำไปใช้เป็น
กรอบและหรือรายละเอียดต่อยอดในการส่งเสริม
สถานการณ์และจิตลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ให้มีภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นอันจะส่งผลโดยตรง
ต่อการบริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตเมือง รวมทัง้ เป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนอืน่ ๆ

ในบริ บ ทเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามทีม่ งุ่ หวังต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ�
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการพยากรณ์
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สมมติฐานในการวิจัย
อย่างน้อยมี 2 ปัจจัย ที่ร่วมกันอธิบายหรือ
พยากรณ์ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาปั จ จั ย
บางปัจจัยเท่านั้นที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะส่งผล
หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมหรื อ ภาวะผู ้ น� ำ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร โดยปัจจัยดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด
ของนักจิตวิทยาสังคมคือ Magusson and Endler
(1989,หน้า 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2541,หน้า 105) และจากแนวคิดของ ดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2539 : 3-5) ส่วนภาวะผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้ทำ� การวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้น�ำ
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยมี
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กัน
แสดงเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร
ตามหรือตัวแปรเกณฑ์

ผู้นาของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
ตามหรื อตัวแปรเกณฑ์
อ าเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรสาคร โดยปั จ จัย
JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ดัง กล่ACADEMIC
า ว ผู้วิ จัย ใช้
แ นวคิ ด ของนัก จิ ต วิ ท ยา
160
Vol.6 No.2 July - December 2017

ปั จจัยที่คาดว่าส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
หรื อภาวะผู้นาของผู้บริหาร ประกอบด้ วย
1. การสนับสนุนทางสังคม
2. สุขภาพจิต
3. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

ภาวะผู้นาของผู้ผ้ บู ริหาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

4. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การด�ำเนินการวิจัย
การด
าเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พยากรณ์
การวิ
จยั นีเ้ ป็ นการวิ
เชิงพยากรณ์
(Prediction
Research)
ที่มุ่งอธิจบยั ายลั
กษณะของ
(Prediction
Research)
่ ง อ ธิ บ เพีา ยยง
ตัวแปรพยากรณ์
หลายตัวกัทีบ่ตัมุวแปรเกณฑ์
วแปร โดยมีววิธแปรพยากรณ์
ีด�ำเนินการดังนีห้ คืลายตั
อ วกับตัว
ลั1 กตัษณะของตั

ขัน้ ตอนแรก วิเคราะห็และสังเคราะห์เนือ้ หา
สาระ (Content analysis) เพือ่ ก�ำหนดกรอบตัวแปร
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ทั้งตัวแปรอิสระ
และตั ว แปรตามซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรแฝงและตั ว แปร
ที่สังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบาย
ลักษณะของตัวแปรปัจจัยต่างๆ จากขั้นตอนแรก
และใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ทีเ่ ป็นตัวแปรพยากรณ์มอี ทิ ธิพลส่งผลต่อภาวะผูน้ ำ�
ของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์
ประชากรหลักทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากร
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน
5 โรงเรียน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 386 คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Random

Sampling) ได้บคุ ลากรจ�ำนวน 196 คน เป็นตัวแทน
แ ป ร เก ณ ฑ์ เพี ย ง 1 ตั ว แ ป ร โ ด ย มี
ในการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มี
วิธีดาเนินการดั
งนี ้ คือ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้
จ� ำ นวนมากเพี
ย งพอและมี
ไม่นอ้ ยกว่าขัน้ขัต�นตอนแรก
ำหนดขนาดตั
าง
้ ำ่ ตามตารางก�
วิเคราะห็
และสัวงอย่
เคราะห์
ของเนืKrejcie
(1970) analysis) เพื่ อ
้ อ ห าand
ส าMorgan
ร ะ (Content
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
ก
าหนดกรอบตั
วแปรทัง้ หมดที(Check
่ เกี่ ยวข้ list)
องกับ
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
สอบถามข้อมูลพืน้ ฐาน หรือ Demographic variables
จากกลุ่มตัวอย่าง และมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
โดยก�ำหนดเป็นคะแนนดังนี้
5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมาก
3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับปานกลาง
2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อย
1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อยที่สุด
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แบบสอบถามในแต่ละตอนได้ผ่านกระบวนการ
พัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ค่า IOC.
ไม่น้อยกว่า 0.50 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach ในแต่ละตัวแปรแฝงดังนี้ การสนับสนุน
ทางสังคม เท่ากับ 0.89 สุขภาพจิต เท่ากับ 0.88
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เท่ากับ 0.93 ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.94 และภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหาร เท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่ามีความถูกต้อง
และมีความเชือ่ มัน่ (Reliability) สูงเพียงพอส�ำหรับ
น�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ อธิ บ าย
ลักษณะของตัวแปรต่างๆ ทีศ่ กึ ษาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน
(Inferential statistics) เพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันใด (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยบางประการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่ามีอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม
ล�ำดับได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม
ด้านสุขภาพจิต ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้าน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. ตัวบ่งชี้ในแต่ปัจจัยดังกล่าว ที่ผู้บริหาร
โรงเรียนยังด�ำเนินการอยู่ในระดับปานกลางหรือ
สูงกว่าเล็กน้อยเท่านัน้ มีดงั นี้ : ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นหรื อ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน หรื อ ชุ ม ชน;
การเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง คุยสนุก ไม่เครียด ท�ำให้
รู้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�ำงานด้วย; การใช้ปฏิภาณ

ไหวพริ บ ในการแก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า ; การแก้
ปัญหาด้วยวิธกี ารแบบใหม่ๆ ; การได้รบั การยอมรับ
นับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆ ; การได้รับการ
ยอมรั บ จากผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา; และ การได้ รั บ
ผลตอบแทนจากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ
3. พฤติกรรมหรือภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
โรงเรียนในมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร อยูใ่ นระดับมาก โดยตัวบ่งชี้ 3 อันดับแรก
ได้แก่รายการ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย และ
มีความเหมาะสม ; มีการวางแผนในการบริหารงาน
ทุกงานและมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์; และการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น กั บ ผู ้ ร ่ ว มงานเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาและ
ความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ
ส่ ว นรายการที่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ก าร
แสดงออกมาค่อนไปทางระดับปานกลางมีจ�ำนวน
4 รายการ ได้ แ ก่ การมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
กล้ า เผชิ ญ กั บ ปั ญ หา และแก้ ไ ขโดยสั น ติ วิ ธี ;
การอ�ำนวยความสะดวกในด้าน สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ; การสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
แก่บคุ ลากรเสมอว และ การแสดงความห่วงใยและ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือ
มีความเดือดร้อน
5. ปัจจัยที่น�ำมาศึกษาทั้ง 4 ปัจจัยมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 กับภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียน
โดยเรียงตามล�ำดับ คือปัจจัย ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, สุขภาพจิต, และ
การสนับสนุนทางสังคม และในจ�ำนวนนี้มีเพียง
3 ปั จ จั ย เท่ า นั้ น ที่ ร ่ ว มกั น ส่ ง ผลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำ� ของผูบ้ ริหาร
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โรงเรียนมัธยมศึกษา ได้มากถึงร้อยละ 77 โดยเฉพาะ
ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปัจจัยเดียว
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ
67 ; แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้เพียงร้อยละ 6 ส่วนสุขภาพจิต สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 4
อภิปรายผล
กล่าวได้วา่ ประสิทธิภาพของโรงเรียนขึน้ อยู่
กับภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร (ณัฐพงศ์ บุณยารมย์,
2554: 107-111) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นทั้งผู้น�ำทาง
การศึกษา จะต้องใช้ภาวะผูน้ ำ� และใช้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน (Knezevich,
1984, : 323 อ้ า งถึ ง ใน บั ณ ฑิ ต แท่ น พิ ทั ก ษ์ ,
2540:55; สัมมา รธนิธย์, 2554) จากสาระดังกล่าว
ผู้วิจัยมีข้อสังเกต ดังนี้
1) จากข้อค้นพบที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม
มีภาวะผู้น�ำอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีจ�ำนวนเกินกว่า
ครึ่ ง เล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น (51.53%) รองลงมามี อ ยู ่
ในระดับปานกลางและน้อย (39.25%) ในระดับ
มากที่สุดมีเพียงร้อยละ 8.67 เท่านั้น อีกทั้งยัง
พบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ สู ง กั บ
ประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน จึงแสดง
ให้เห็นว่าโดยรวมยังสามารถบริหารงานโรงเรียน
ให้มปี ระสิทธิผลได้อยู่ ซึง่ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
จ�ำนวนตัวบ่งชีภ้ าวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีน่ ำ� มาศึกษา
จ�ำนวน 24 รายการ มีหลายรายการทีย่ งั อยูใ่ นระดับ
กลาง ๆ ได้แก่ (1) “การสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านแก่บคุ ลากร” ( X = 3.43, S.D= 92),
(2) “การแสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือ
เมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน”
( X =3.47, S.D= 91) (3) “ความเชื่อมั่นในตนเอง

กล้าเผชิญกับปัญหา และแก้ไขโดยสันติวิธี” ( X =
3.51, S.D.= 84), และ (4) “การอ�ำนวยความสะดวก
ในด้าน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน” ( X .52, S.D. = 85) ดังนัน้ การแสดง
พฤติกรรมในการใช้อ�ำนาจของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จึงยัง
สามารถปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาได้ อี ก โดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่บ่งบอกภาวะผู้น�ำในรายการดังกล่าว
หากผูบ้ ริหารโรงเรียนได้มกี ารตรวจสอบด้วยตนเอง
และน�ำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี
เพิม่ ขึน้ ก็จะท�ำให้ระดับภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารเพิม่ ขึน้
และส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน
เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย สอคล้องกับ Hoy & Miskel
(2005: 134) ที่กล่าวว่าหากผู้บริหารมีแรงจูงใจ
เพื่อความส�ำเร็จ มีความกระตือรือร้นที่จะรับข้อมูล
ย้ อ นกลั บ ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ก็ จ ะเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
ที่ มี คุ ณ ภาพ การบริ ห ารงานโดยใช้ ส ติ ป ั ญ ญา
การบริหารแบบมุ่งสัมพันธ์จึงต้องมีความตระหนัก
มากๆ โดยเฉพาะการให้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย
ด้วยความจริงใจและการให้บุคลากรท�ำงานแบบ
มีส่วนร่วม เป็นต้น (Chapin, 1997: 317) เช่นเดียว
กับ Combs (1988: 29) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครูเสียก่อน โดย :
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คณะครู ให้รสู้ กึ ว่าพวกเขา
มีความสําคัญ มีคุณค่า มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน สิ่งที่
เป็นปัญหา ค่านิยม เป้าหมาย และทางเลือกที่เป็น
ไปได้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารจะต้องใส่ใจในการตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณลักษณะส่วนตัว เช่น เจตคติ แรงจูงใจ
และบุคลิกภาพ พร้อมกับการแสดงพฤติกรรมผู้น�ำ
ได้แก่ การสัง่ การ การสนับสนุน การมีสว่ นร่วม และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Chung and Megginson, 1981:
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282 อ้างถึงใน ชลี แต่รุ่งเรือง, 2536: 22) ซึ่งผลการ
กระท� ำ ดั ง กล่ า วย่ อ มท� ำ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
โดยเฉพาะกับผูม้ สี ว่ นได้เสียกับโรงเรียน ก็นอกจาก
จะท�ำให้ผบู้ ริหารเพิม่ ภาวะผูน้ ำ� แล้วยังส่งผลท�ำให้
เกิดสัมฤธิผ์ ลในการบริหารงานของโรงเรียนในทีส่ ดุ
2) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของ
โรงเรียนให้บรรลุผลทั้ง 4 ปัจจัยนั้น พบว่ามีการ
ด�ำเนินการอยูใ่ นระดับมากทัง้ สิน้ โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านการสนับสนุนทางสังคม มีอยู่ในระดับสูงกว่า
ทุกด้าน รองลงมาคือปัจจัยด้านสุขภาพจิต และด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านมี อ ยู ่ ใ นระดั บ มากแต่ ค ่ อ นมา
ทางปานกลาง ดังนั้นหากเพิ่มความเข้มข้นในการ
ด�ำเนินการของปัจจัยดังกล่าวให้มากขึ้นก็ย่อมจะ
เกิดผลผลดีต่อการบริหารโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน
อาทิ Magusson and Endler (1989: 18-20) และ
ดวงเดื อ น พั น ธุ ม านาวิ น (2541: 105) ดั ง นั้ น
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร จึงควรมีการวิเคราะห์ในเชิง
ระบบตามแนวคิดของ SBM. (School Based
Management) ย้อนกลับไปพิจารณาว่าผลทีเ่ กิดขึน้
(Output/ outcome) เช่นนัน้ แม้จะเป็นมุมมองตาม
การรับรูข้ องบุคลากร ก็พอจะพิจารณาได้วา่ มีมลู เหตุ
จากปัจจัย (Input) หรือกระบวนการ (Process) ใด
รายการย่อยในปัจจัยใดทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ก็ควรด�ำรงคงไว้
และเร่งท�ำให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไปเพือ่ ให้เป็น Best Practice
ส่วนรายการใดที่ยังด�ำเนินการได้ผลระดับกลางๆ
หรือไม่สูงมากก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ความเห็นของผู้อยู่โดยรอบเป็นบวกยิ่งขึ้นไป อาทิ
		 2.1 ปัจจัยด้านการสนัสนุนทางสังคม
โดยรวมโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับมาก
แสดงว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น

ในลักษณะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน
อาจเป็น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ House, Robert J.
(1981) และ Israel, Babara A. (1985) และ Tiden
and Weinert (1987: 78) แต่ในขณะเดียวกันก็พบ
ข้อมูลบางประเด็นทีต่ อ้ งตัง้ เป็นข้อสังเกต เพราะมีอยู่
1 รายการ คือ “ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
นักเรียนหรือผู้น�ำชุมชนหรือชุมชน” ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับมากแต่คอ่ นมาทางปานกลาง ( X = 3.59,
S .D. = 79) แสดงว่าผูบ
้ ริหารโรงเรียนบางแห่งยังมี
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและกับชุมชน
ไม่คอ่ ยดีนกั ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะส่วนใหญ่มอี ายุมาก
และเพิ่งเข้ามาท�ำหน้าที่บริหารไม่นาน (ประมาณ
1-2 ปี) จึงควรที่ผู้บริหารต้องหาแนวทางว่า จะต้อง
ท�ำกิจกรรมใดบ้าง เพือ่ เพิม่ ความสัมพันธ์ให้มมี ากขึน้
ซึ่ ง ก็ ส ามารถท� ำ ได้ ประสิ ท ธิ์ เผยกลิ่ น (2527)
ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียน (1) ควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาตร์
เพือ่ พัฒนาโรงเรียน ผูเ้ รียน โดยเชิญผูน้ ำ� ชุมชน เช่น
พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ มาร่วมด�ำเนินการ
(2) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่า
กระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคน
การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความ
ศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง (3) เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในการเป็นผูถ้ า่ ยทอดภูมคิ วามรู”้
ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ครูชาวบ้าน
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรูท้ งั้
ภาครัฐและธุรกิจเอกชน (4) ให้ชุมชนช่วยควบคุม
ดูแลบุตรหลานของตนเอง ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน
“ใช้ ท ฤษฎี ต าสั บ ปะรด” มิ ใ ห้ ก ระท� ำ ในสิ่ ง ที่ ไ ม่
พึงประสงค์ “ใช้ชมุ ชนเป็นฐาน หรือครอบครัวเป็นฐาน
สร้ า งเยาวชน (5) ให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
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ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความส�ำเร็จของการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ประชุมผู้ปกครอง จัดงานประจ�ำปี จัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานนั ก เรี ย น ทั้ ง 5 ประเด็ น นี้
อย่าแยกส่วน ต้องเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
อย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน
		 2.2 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร
มี 2 รายการ ได้แก่ “ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี
ร่าเริงแจ่มใส ท�ำให้รู้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�ำงาน
ด้วย” ( X = 3.49, S .D. = 84) และ “ผู้บริหารเป็น
ผูท้ มี่ อี ารมณ์ขนั ร่าเริง คุยสนุก ไม่คอ่ ยเครียด” ( X
= 3.59, S .D. = 77) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาบางแห่ ง น่ า จะมี
สุ ข ภาพจิ ต ไม่ ค ่ อ ยดี นั ก จึ ง ต้ อ งหมั่ น ตรวจสอบ
ตนเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ควร
หาสาเหตุที่แท้จริงและพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น
ซึ่ ง ก็ ส ามารถท� ำ ได้ โ ดย: หมั่ น สร้ า งความภู มิ ใ จ
ในหน้าที่การงานของตนเอง เพื่อที่จะได้ท�ำงานนั้น ๆ
อย่างมีความสุข มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ ; คิดริเริม่
งานใหม่ๆ และหาวิธกี ารมาพัฒนาและปรับปรุงงาน
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ หมั่ น คิ ด สร้ า งสรรค์ อ ะไรใหม่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับงานทีท่ ำ� ;ต้องสร้างมิตรในทีท่ ำ� งาน ไม่ใช้
ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นทีต่ งั้ ไปทัง้ หมด ต้องหัดฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างบ้าง อย่าใช้ความรู้สึกตัวเอง
เป็นใหญ่ หรือใช้ตวั เองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน
คนอื่นไปเสียหมด เพราะบางครั้งงานที่ท�ำกับสิ่งที่
ผู้อื่นท�ำอาจจะไม่เหมือนกัน ควรจะท�ำงานของ
ตนเองให้ดีที่สุด การมองโลกในแง่ดี เอาใจใส่คน
รอบข้างจะท�ำให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยว ;
ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมให้นา่ อยู่ เพือ่ ช่วยให้ผอ่ นคลาย
หายเครียด และไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างสะสมมาก

เกินไป ; มีน�้ำใจ มีมารยาท พูดจาภาษาคน ไพเราะ
อ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง
เรื่องนี้ส�ำคัญเพราะน�้ำใจ และการพูดจากันดีๆ
ย่อมส่งผลถึงจิตใจคนที่ท�ำงาน ให้เกิดความอ่อน
โยนเข้าหากัน และบางครั้งเรื่องตลกก็ช่วยละลาย
พฤติกรรมคนทีม่ าจากต่างทีต่ า่ งพืน้ ฐานให้เข้าหากัน
ได้รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานเป็นทีม
อย่างยิ่ง (สุกิจ ศุภเจริญกิจ, 2559)
		 2.3 ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
ผู้บริหารโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจจริง
ในการปฏิบัติงาน ได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับ
บัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและ
การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
ซึง่ สอดคล้องกับการสร้างแรงจูงใจทีพ่ บว่า ผูบ้ งั คับ
บัญชาจะต้องพยายามศึกษาความต้องการของ
ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอว่าแต่ละคน
มีความต้องการสิง่ ใด เพือ่ ว่าจะสามารถสนองความ
ต้องการของเขสาเหล่านัน้ ได้ถงึ ระดับทีพ่ งึ พอใจแล้ว
ระดับขวัญก�ำลังใจที่ดีของบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคล
ก็ สู ง ด้ ว ย ซึ ง ่ ส อดคล้ อ งกั บ เลิ ศ ศิ ล ป์ รั ต นมุ สิ ก
(2538:95) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก
แต่กม็ ี 2 รายการทีผ่ บู้ ริหารมีสงู กว่าระดับปานกลาง
เล็กน้อย ได้แก่ (1) “เมือ่ มีปญ
ั หาเฉพาะหน้าเกิดขึน้
ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา”
( X = 3.55, S .D. = 76) และ (2) “ผู้บริหารใช้วิธี
การแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ” ( X = 3.55, S .D. = 84)
แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บางแห่งยังขาด
ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ทีเ่ กิดขึน้
และยังใช้วธิ กี ารแก้ปญ
ั หาแบบเก่า ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหาร
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ และเพิง่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็น
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ผู้บริหารโรงเรียนมาเป็นเวลาเพียง 1 – 2 ปีเท่านั้น
ยังมีประสบการณ์ และมีความรู้น้อย จึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือการเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น
		 2.4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยู่ใน
ระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการท�ำงานได้ประสบความ
ส�ำเร็จ การกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานพัฒนาความรู้
อยู่เสมอและการได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในลักษณะงาน ส่งผลให้พฤติกรรมการท�ำงานสูงขึน้
ซึ่งสอดคล้องกับมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริและคนอื่นๆ
(2524:21) พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผล
ตอบแทนความก้าวหน้า ความส�ำเร็จสูงและตรงกับ
ความรู้ความสามารถและความถนัดจะส่งผลให้
พฤติกรรมการท�ำงานสูง แต่ก็มีอยู่บางรายการที่มี
ในระดับปานกลาง อาทิ อาทิ “การยอมรับนับถือ
จากผูบ้ ริหารโรงเรียนอืน่ ๆ” ( X = 3.51, S .D. = 83)
(2) “การยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” ( X
= 3.53, S .D. = 79) และ (3) “ผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ” ( X = 3.53,
S .D. = 85) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
บางส่ ว นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เท่ า ที่ ค วร ซึ่ ง ก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บ�ำเพ็ญบุญ.
(2559) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของ พนั ก งานกลุ ่ ม Gen Y
โดยปัจจัยนี้มีส่วนกี่ยวข้องอย่างมาก
3. ภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นใน
มัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทีแ่ สดงออกมาในระดับมากและสูงกว่ามีประมาณ
ร้อยละ 60 และที่อยู่ในระดับต�่ำกว่ามีประมาณ
ร้อยละ 40 แสดงว่ายังสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ได้อีก ส�ำหรับรายการที่ผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก

3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) “การแต่ ง กายสะอาด
เรียบร้อยและมีความเหมาะสม” (2) “มีการวางแผน
ในการบริหารงานทุกงาน และมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์”,
และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ
ส่วนรายการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีการแสดงออกมา
และสั ง เกตได้ ใ นระดั บ ที่ ค ่ อ นมาทางปานกลาง
4 รายการ ได้ แ ก่ (1) “ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
กล้าเผชิญกับปัญหาและแก้ไขโดยสันติวธิ ”ี , (2) “มีการ
อ�ำนวยความสะดวกในด้าน สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ในการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จ”,
(3) “มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
แก่บุคลากรเสมอ” และ, (4) “แสดงความห่วงใย
และให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหา
หรือมีความเดือดร้อน” ซึ่งรายการต่างๆ ที่ผู้บริหาร
ปฏิบัตินี้ เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะต้องมีอยู่
แล้ว ส�ำหรับบางรายการทีย่ งั แสดงออกมาในระดับ
ที่ ไ ม่ สู ง มาก โดยเฉพาะด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
บุคลากร เพราะการบริหารงานให้บรรลุผลต้อง
อาศัยก�ำลังคน หากก�ำลังคนยังมีขวัญก�ำลังใจในระดับ
ม่สงู เพียงพอก็จะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านได้ ผูบ้ ริหาร
จึงต้องมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลากร
ของโรงเรียนให้มากๆ โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจ
ภายใน (Motivation Factors) เพื่อเป็นการกระตุ้น
หรือจูงใจให้เกิดความพอใจในการท�ำงาน ซึ่งเรื่อง
นี้ก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีสัมฤทธิ์ผล
4. ปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรพยากรณ์ ที่ น� ำ มา
ศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ สุนทรีภรณ์ แก้วกนก (2546:62) ที่ท�ำวิจัย
ในบริบทใกล้เคียงกัน และจากข้อค้นพบนี้ มีเพียง
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3 ปัจจัยเท่านัน้ ทีร่ ว่ มกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะ
ผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มากถึงร้อยละ 77 ซึ่ง
ถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะปัจจัยแรก คือความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานเพียงปัจจัยเดียวก็สามารถ
อธิบายภาวะผู้น�ำของผู้บริหารได้สูงถึงร้อยละ 67
ฮาร์เรล์ล (Harrell,1972: 260) ได้กล่าวถึงความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับปัจจัย
ต่างๆ และปัจจัยเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอก
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ
ดังนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริหารเหล่านีพ้ ฒ
ั นาความ
พึงพอใจให้สงู ขึน้ จึงควรเกีย่ วข้องกับปัจจัยดังกล่าว
กล่าวคือในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเขตเมือง
ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญในทุกด้าน ส่วนใหญ่จะเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนักเรียนมาก
ผู้บริหารโรงเรียนควรอยู่ในวัยท�ำงาน มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริหารเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ
ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ มีความคิดใหม่ๆ และท�ำงานในเชิงรุก
ให้ผลงานออกมาในเชิงประจักษ์ ก็จะท�ำให้เกิดการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย
ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ หากผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการบริหารในระดับที่เหนือกว่า และ
ต้องการสร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ก็สามารถกระท�ำได้ ดังนี้ :1) การให้รางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส หรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่
การให้เครื่องอ�ำนวยความสะดวก เช่น ห้องท�ำงาน
ส่วนตัว ให้โอกาสไปศึกษาต่อ ไปอบรมสัมมนา และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ
เป็นต้น

2)		การมอบหมายงานที่ ท ้ า ทายความ
สามารถ เหมาะสมกับวัย
3)		การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participative Management)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวนประมาณ
ร้อยละ 40 ยังมีระดับภาผู้น�ำอยู่ในระดับปานกลาง
และต�ำ่ กว่า ดังนัน้ จึงควรได้มกี ารส�ำรวจและประเมิน
ตนเองว่ายังขาดในเรือ่ งใด และเรือ่ งใดทีด่ อี ยูแ่ ล้วก็
ควรคงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำสูงจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ� ของ
ผูบ้ ริหาร รายการทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ในระดับไม่สงู มาก:
ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่รายการ “ระดับ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกั บ
ผูป้ กครองนักเรียนหรือผูน้ ำ� ชุมชนหรือชุมชน” แสดงว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ยังขาดอยู่
ก็ควรได้หาทางท�ำให้ดขี นึ้ ซึง่ ก็มวี ธิ กี ารอยูม่ ากมาย
หลายวิธี เช่น การเชิญผูป้ กครองนักเรียนมาร่วมท�ำ
กิจกรรมกับโรงเรียน หรือ การให้การสนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรมกับงานของชุมชนทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส
หรือ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน
เพราะการท�ำสิ่งใดๆ ก็ตามที่ชุมชนได้รับประโยชน์
หรือแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกันเอง ไม่ถอื ตัว
ให้การยอมรับนับถือ ขยันลงชุมชน อย่างนี้ก็พอจะ
เป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชนได้
		 ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ของผู ้ บ ริ ห าร
ในรายการ “ผู้บริหารดูเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง
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แจ่มใส ท�ำให้รู้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�ำงานด้วย”
อย่างนี้แสดงว่ายังมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านที่
บุคลากรมีความรูส้ กึ ไม่อยากอยูใ่ กล้หรือร่วมท�ำงานด้วย
พิจารณาได้ว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติทางจิตไม่ปกติ
อาจเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
ดุด่าโดยไม่มีเหตุผล ท�ำอะไรตามอารมณ์ตนเอง
อย่างนีค้ งไม่ดแี น่ในการบริหารงาน เพราะการท�ำงาน
ต้องอาศัยคน หากคนมีความรู้สึกหรือเจตคติไม่ดี
ต่อผู้บริหาร ความสุจใจ ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานก็จะต�่ำ ผลงานที่ออกมาก็จะต�่ำตามไป
ด้วย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน หากตรวจสอบว่า
ตนเองเป็นเช่นนั้นจริง ก็ควรได้พิจารณาปรับปรุง
และแก้ไข
		 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ในรายการ “เมื่อ
มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบในการแก้ปัญหา”, “เมื่อวิธีการแก้ปัญหา
แบบเดิมไม่ได้ผล ผู้บริหารของท่านจะหันไปใช้วิธี
การแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”. แสดงว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนบางท่านไม่คอ่ ยมีไหวพริบในการแก้ปญ
ั หา
หรือยังใช้วิธีการเดิมๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งในการ
เป็นผูบ้ ริหารยุคใหม่ หรือยุค Thailand 4.0 ผูบ้ ริหาร
จะต้องเป็นผู้น�ำตามสถานการณ์ เป็นผู้น�ำแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจากสภาพความจริงที่พบว่า
ผูบ้ ริหารเกือบร้อยละ 60 เป็นผูม้ อี ายุ 55 ปีขนึ้ ไปนัน้
ถือว่าเป็นผู้มีอายุมาก อาจมีความคิดว่าอยู่ท�ำงาน
รอเกษียณอายุ ไม่ตอ้ งกระตือรือร้น ไม่ตอ้ งแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ เพิม่ เติม หากคิดอย่างนีก้ ารจะบริหาร
โรงเรียนให้มปี ระสิทธิผลก็คงมีความเป็นไปได้นอ้ ย
วิธแี ก้กอ็ าจท�ำได้หลายประการ คือ ผูม้ อี ำ� นาจในการ
บรรจุแต่งตั้ง ควรแต่งตั้งผู้ส�ำเร็จการศึกษาสาขา
วิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก
มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 55 ปีมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตเมือง หรือผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุมาก มีภาวะผูน้ ำ� ต�ำ่
ก็ควรส่งไปพัฒนาเพิ่มเติม โดยการศึกษาอบรม

ในหลั ก สู ต รที่ จั ด ขึ้ น โดยเฉพาะ ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ ง
กั บ ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจในการปฤบั ติ ง าน
ในรายการทีว่ า่ “ผูบ้ ริหารได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ต้
บังคับบัญชาทุกคน” ซึง่ พิจารณาในทางตรงกันข้าม
ก็คอื ผูบ้ ริหารยังขาดการยอมรับนับถือจากบุคลากร
นั้นเอง อาจมาจาก อายุ วุฒิการศึกษา และความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การท�ำงาน
อนึง่ ปัจจัยความพึงพอใจในการท�ำงานของ
ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษานี้ บุ ค ลากรยั ง มี
ความเห็นว่ายังอยู่ในระดับต�่ำนั้นน่าจะเป็นเพราะ
ได้รบั ผลตอบแทนยังไม่เป็นทีพ่ อใจ ก็นา่ จะเป็นไปได้
เพราะการอยู่ในเขตเมือง ค่าครองชีพสูง มีงาน
สังคมมาก รายได้จากเงินเดือนอาจไม่พอใช้ จึงเป็น
เรื่ อ งที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ บ ริ ห ารเหล่ า นี้ ค วรรั บ ไว้
พิจารณาด้วย
3. จากการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลหรือมี
อิทธิพลร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผูน้ ำ� ของ
ผู้บริหารโรงเรียนได้สูงถึงร้อยละ 77 (R-Square =
.77) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิตของผู้บริหารโรงเรียน
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องว่า
		 3.1 ผู ้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง
ควรบรรจุสาระทางวิชาการ และปฏิบัติการใน 3
ปัจจัยดังกล่าวให้มากเป็นพิเศษ มากกว่าสาระด้าน
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา หรือ
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานพัฒนา
หรือบังคับบัญชา
		 3.2 ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ในเขตอ�ำเภอเมือง ที่ประสงค์ต้องการให้โรงเรียน
ของตนเป็นโรงเรียนคุณภาพ ต้องตระหนักในเรือ่ งนี้
ให้มากๆ โดยการตรวจสอบตนเองว่าใช้แบบภาวะ
ผู้น�ำแบบใดในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยต้อง
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ ผูน้ ำ� ผูต้ าม และ
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สถานการณ์ รวมทั้งการบริหารตน บริหารคน และ
บริหารงาน ด้านการบริหารตนหรือผูน้ ำ� จะปรับปรุง
และพัฒนาได้ง่ายกว่าด้านอื่นๆ เพราะอยู่ที่ตัว
ผู้บริหารเอง หากได้มีการตรวจสอบและพบว่ายัง
ขาดหรือมีจดุ อ่อนอยูก่ ส็ ามารถปรับปรุงและพัฒนา
ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรได้พจิ ารณาองค์ประกอบ
อืน่ ด้วย เพราะมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ ำ�
เพียงแต่อาจท�ำได้ยากกว่า
		 3.3 ความพึ ง พอใจในการท� ำ งาน
มีความสัมพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสูงกว่าทุกปัจจัย
และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนัก
และให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ว่าจะหาแนวทาง
อย่างไร ในการท�ำให้ผู้บริหารมีความสุขใจ และ
พึงพอใจในการท�ำงานในระดับสูงสุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้
โดยมี ข ้ อ เสนอแนะให้ ใ ช้ ท ฤษฎี ข อง Herzberg
และMaslow มาเป็ น แนวทางในการพิ จ ารณา
ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งไปที่การกระตุ้นหรือ
จูงใจให้เกิดความพึงพอใจ น�ำมาบูรณาการกับการ
จูงใจด้วยปัจจัยสุขสภาวะอนามัย (Hygien Factor)
หรืออาจ: (1) สร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลตอบแทน
เช่น ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ขั้น
ให้โบนัสพิเศษ เบี้ยขยันหรือเบี้ยประชุม หรือสร้าง
แรงจูงใจตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เครื่อง
อ�ำนวยความสะดวก เช่น ห้องท�ำงานส่วนตัว ให้โอกาส
ไปศึกษา อบรมสัมมนา เพิ่มเติม และการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ เป็นต้น (2) สร้าง
แรงจูงใจด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายความ
สามารถ เหมาะสมกับวัย (3) สร้างแรงจูงใจด้วย
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียน
(Participative Management) เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง
ที่อ�ำเภออื่น หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเจริญ หรือ
อยู่ในบริบทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของผลการวิจยั (Consensus) เพือ่
จัดท�ำเป็นบรรทัดฐาน (Norm) น�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารบุคลากรระดับสูงของโรงเรียนในเขตเมือง
รวมทัง้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองของผูบ้ ริหาร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรปัจจัยอื่นๆ
เพิม่ เติมจาก 4 ปัจจัยนี้ รวมทัง้ ปัจจัยสถานภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์
ในการบริหาร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผน
บรรจุแต่งตัง้ และพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนในเขตเมือง
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เพียง
บุคลากรกลุ่มเดียว หากมีการวิจัยในลักษณะนี้
ควรเพิม่ ศึกษาจากกลุม่ อืน่ ด้วย เช่น คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ โ ดยรอบโรงเรี ย น
เพื่อใช้ถัวเฉลี่ยค�ำตอบ ไม่ให้เกิดความล�ำเอียง
รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ที่ ไ ม่ ค วรใช้ แ บบสอบถามเพี ย ง
อย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือ
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. การวิจัยครั้งนี้เน้นการหาปัจจัยที่ส่งผล
หรือมีอทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ำ� สถิตหิ ลักทีห่ าค�ำตอบนี้
คือ Stepwise Multiple Regression หากเพิ่มเติม
โดยใช้สถิตอิ นื่ เช่น Path Analysis ก็จะท�ำให้ทราบ
ว่าตัวแปรปัจจัยทีส่ ง่ ผลนัน้ ตัวแปรใดส่งผลโดยตรง
ส่งผลทางอ้อม เกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่นใดบ้าง ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อการน�ำข้อมูลไปปรับใช้ได้มากขึ้น
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