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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา          
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย         
คร้ังนี้ คือ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2550  จํานวนท้ังส้ิน            
359  คน  และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 36 ขอ มีคาความ
เช่ือม่ัน .88 วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความคิดเห็นวา            
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีมีแบบภาวะผูนําท้ัง 3 แบบ    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายแบบ  พบวา  ภาวะผูนํายึดการประสานประโยชน
เปนหลัก  และภาวะผูนํา แบบยึดบุคคลเปนหลัก อยูในระดับมาก สวนภาวะผูนํายึดสถาบันเปนหลัก  
อยูในระดับปานกลาง 
 2. แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันตามประสบการณของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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  3. แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบยึดสถาบันเปนหลัก ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตามขนาดของโรงเรียน สวนภาวะผูนําแบบยึดบุคคลเปนหลัก และแบบภาวะผูนําแบบยึดการประสาน
ประโยชนเปนหลัก ไมมีความแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study leadership styles of the school administrators 
according to the opinions of the teachers under the Office of Prachinburi Educational Service 
Area. The sample consisted of 359 teachers under the Office of Prachinburi Educational Service 
Area in the 2007 academic year. The instrument used to collect the data was a five-rating scale 
questionnaire with a reliability level of .88. The questionnaire comprised 36 items. The data was 
analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 
 The findings of the study were as follows : 
 1.  According to the opinions of the teachers, the school administrators under the 
Office of Prachinburi Educational Service Area used all three leadership styles at a high level 
overall. The further study also showed that the transactional style and the idiographic style were 
at a high level whereas the homothetic style was at a moderate level. 
 2.  The leadership styles of the school administrators based on the teachers’ opinions 
were different at a statistically significant level of .05 according to their work experience. 
 3.  The homothetic style was found to be different at a statistically significant level of 
.05 according to school sizes. On the other hand, the idiographic style and the transactional style 
were not different 
 
ความสําคัญของปญหา 
 การบริหารการศึกษามีองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ และท่ีขาดไมไดคือ บุคคลท่ี
ทําหนาท่ีเปนผูนํา หัวหนา หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้นๆ ในการที่จะรวมพลังท้ังหลายเพื่อ
นําหนวยงานไปสูเปาหมายท่ีวางไว (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2525 : 3) หนวยงานใดท่ีมีผูนาํมีความรู
ความสามารถรอบดาน หนวยงานนั้นยอมประสบความสําเร็จเจริญกาวหนา ซ่ึงหลักการบริหาร     
ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของการบริหารการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไว 4 ประการ คือ 
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บุคลากร (Man) วัสดุอุปกรณ (Material) การเงิน (Money) และการจัดการท่ีดี (Management) และ
ถือวาบุคลากรเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดในการบริหาร ดังนั้น บุคลากรท่ีเปนผูนําท่ีดี ตองเปนผูท่ี
มีความรู ความสามารถในการแสวงการเงิน วัสดุอุปกรณตางๆ และมีการวางแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงานไดอยางดี ดังนั้น หากขาดผูนําท่ีดี ก็ยากท่ีจะหวังไดวาหนวยงานนั้น จะดําเนินงาน 
ไปดวยดีมีประสิทธิภาพ (ชารี มณีศรี, 2542 : 135)การจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบ
ความสําเร็จ (ธีระ  รุญเจริญ, 2546 : 1)  
 “ผูนํา” เปนผูท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานในทางท่ีดี โดยมีกลุมชวยกัน 
รวมกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงานเปนคนท่ีสามารถจูงใจใหคนมีความศรัทธาและเช่ือม่ัน       
ในความสามารถ และรวมมือปฏิบัติงาน  (นพพงษ  บุญจิตตราดุลย, 2534 ข : 95) หนวยงานใดๆ 
จะจะเจริญกาวหนาหรือไม ข้ึนอยูกับผูนํา (ชารี  มณีศรี, 2542 : 149) ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
มีลักษณะความเปนผูนําท่ีเขมแข็ง เปนผูนําความเปลี่ยนแปลง สามารถชักนําหรือสรางแรงจูงใจให 
ผูรวมงานเกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานเปนผูมีวิสัยทัศน มีการวางแผนการทํางาน มีความคิด    
ริเร่ิมสรางสรรค มีทักษะการบริหารท่ีดีเยี่ยม มีความตั้งใจจริง สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ       
การตัดสินใจอยางมีสวนรวม โดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน               
(ธีระ รุญเจริญ, 2546 : 21)ซ่ึงสรางตาขายการบริหาร สามารถจัดรูปแบบภาวะผูนํา ออกเปน 5 แบบ 
คือ (1,1) แบบไมเนนคนและไมเนนงาน (1,9) แบบเนนคน (5,5) แบบกึ่งเนนคนและกึ่งเนนงาน 
(9,1) แบบเนนงาน และ (9,9) แบบเนนคนและเนนงาน (สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์, 2546 : 117-118) 
แบบผูนําในลักษณะการใชอํานาจสามารถแบงออกเปน 3 แบบ คือแบบเผด็จการ แบบตามสบาย และ 
แบบประชาธิปไตย (นพพงษ  บุญจิตตราดุลย, 2534 ก : 97) สวนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับ และ      
รูจักกันอยางกวางขวาง ไดแก แนวคิดของ เกทเซลล และกูบา (Getzels & Guba) ซ่ึงจําแนกผูนํา 
ออกเปน 3  แบบคือ ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก ผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก และ ผูนําท่ียึดการประสาน
ประโยชนเปนหลัก (Getzels & Guba, 1957 : 423) 
 สถานศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษา มีหนาท่ีในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ีมี 
คุณภาพ หมายถึงคนท่ีมีความดี ความเกง และความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) งานของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตองไดรับความรวมมือรวมใจ จากบุคลากรทุกฝาย 
ทุกคนในสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษาจําเปนตองแสดงบทบาทของผูนํา ทางการศึกษา            
ท้ังในดานการสอน การรวมกับสมาคมวิชาชีพ มีความรอบรูทันเหตุการณเกี่ยวกับแนวคิดใหม และ
นวัตกรรมทางการศึกษาและสร างความสัมพันธ อันดีระหว างสถานศึกษาและชุมชน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 310) สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
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จัดการศึกษา ใหแกเด็กเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ ถือวาเปนหนวยท่ีสําคัญยิ่ง เพราะผลการจัด
การศึกษาจะ      เกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา ผูบริหารจึงเปนผูท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญและมีสวนรับผิดชอบ
อยางใกลชิดตอ      การศึกษา ท่ีจะทําใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จของการ
บริหารสถานศึกษา     ข้ึนอยูกับผูบริหาร (จันทรานี  สงวนนาม, 2545 : 123)  ผูบริหาร ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษาจะตองเขาใจและดําเนินการตามแนวการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม         โดยผูบริหารจะตองเปนผูนําการปฏิรูปการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 
2546 : 21) และเปนการสราง          รากฐานและความเข็มแข็งใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
และสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง          มีความคลองตัว มีอิสระ โดยไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 35 ท่ีใหโรงเรียนเปนนิติ
บุคคล  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 7) ซ่ึงมีผลทําใหผูบริหารสถานศึกษายุคใหมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ 
เปนผูนําทางวิชาการ มีปฏิภาณไหวพริบดี       มีการตัดสินใจและแกปญหาดี เปนผูประสานชุมชนท่ี
ดี เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะ 
วิริยะ อดทน มีความเสียสละ เปนท่ียอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนและ ชุมชน (ธีระ รุญเจริญ, 
2546 : 22) ท้ังนี้เพราะแบบผูนําของผูบริหารตรงกับความคาดหวังของผูรวมงานมากเพียงไร ผลผลิต
ขององคการจะสูงมากข้ึนเทานั้น             (Stogdill, 1974 : 311) ดังนั้นแบบผูนําของผูบริหาร มี
ความสําคัญตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคการ (ภิญโญ  สาธร, 2526 : 110)  
 ปจจุบันสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีสถานศึกษา จํานวน 
274 โรงเรียน ครู 3,454  คน นักเรียน 61,369 คน ยังมีปญหาในการบริหารงานของสถานศึกษา คือ
ขาดแคลนบุคลลากร อุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
อยูในระดับปานกลาง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ขอมูล 10 มิถุนายน 2550)            
จากสภาพขางตนเปนปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไข นักวิชาการและงานวิจัยตางช้ีใหเห็นวา         
ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญอยางมากในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงานของครู        
ในโรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามแนวคิดของ เกทเซลล และกูบา           
(Getzels & Guba, 1957 : 423-441) ท้ังนี้ เพื่อนําผลของการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับยุคปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และเพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนาการศึกษา ตอไปในอนาคต 



 5 

คําสําคัญ  
 แบบภาวะผูนํา  

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณของครู แตกตางกัน และตามขนาดของ          
โรงเรียน 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามประสบการณของครูและตามขนาดของ
โรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกขาราชการ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจนีบุรี ปการศึกษา 2550 จํานวน 274 โรงเรียน  รวมประชากรท้ังส้ิน  3,454  
  1.2  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หนาท่ีอยูจริงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2550 ไดกําหนด
ขนาดตามกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ ทาโร  ยามาเน (Yamane, 1967 : 886-887 อางถึงใน        
ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 108-110 ) ซ่ึงมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้  
    1.2.1 กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด จํานวน 3,454  คน โดยใช
สูตรของ ทาโร  ยามาเน (Yamane, 1967 : 886-887) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 359 คน  คือ  โรงเรียน 
ขนาดเล็ก  จํานวน 81  คน  โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน 107 คน  และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 
171 คน 
    1.2.2 กําหนดจํานวนขาราชการครู กลุมตัวอยาง โดยคิดจากรอยละของจํานวน                 
ขาราชการครูในแตละอําเภอจากโรงเรียนท้ัง 3 ขนาด ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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    1.2.3 สุมโรงเรียน และขาราชการครู ตามขนาดโรงเรียนในแตละอําเภอ โดยการ         
สุมอยางงาย 
   1.2.4  ใชขาราชการครู ท่ีสุมได เปนกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา        
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง ระยะเวลา
ท่ีรับราชการและขนาดโรงเรียน โดยใชคําถามแบบ ตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ เกทเซลส และกูบา  (Getzels & Guba) ไดแก ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก (Homothetic Leadership 
Style) ผูนํายึดบุคลคลเปนหลัก (Idiographic Leadership Style) ผูนําท่ียึดการประสานประโยชน 
เปนหลัก (Transactional Leadership style) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง   
 3. การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การสรางเคร่ืองมือในการใชเก็บรวมรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีข้ันตอนดําเนินการ        
ดังตอไปนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานท่ีเกี่ยวของกับแบบภาวะผูนํา และไดพิจารณายึดหลักการ
โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคมขององคการ ตามแนวคิดของ เกทเซลส และกูบา (Getzels & 
Guba)   ซ่ึงโรเบอรต พี โมเซอร (Robert P. Moser) ไดมาจําแนกภาวะผูนําออกเปน 3 แบบคือ ภาวะ
ผูนําท่ียึดสถาบันเปนหลัก ภาวะผูนําท่ียึดบุคคลเปนหลัก ภาวะผูนําท่ียึดการประสานประโยชน         
เปนหลัก 
  3.2 สรางแบบสอบถามข้ึนเอง โดยบางสวนปรับปรุงแบบสอบถามแบบภาวะผูนํา
ของ โกศล อูเงิน (2545 : 76-80) ไดทําการวิจัยแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนแกนนําปฏิรูป
กระบวน การเรียนรู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และของ สาคร โหวงศ (2544 : 106-110) ไดทําการวิจัยแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว  
  3.3  การหาคุณภาพของแบบสอบถามแบงออกเปน 
    3.3.1 ความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอใหอาจารย          
ท่ีปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจแกภาษา เนื้อหาและโครงสราง เพื่อใหเกิดความเขาใจ
แกผูตอบและสามารถวัดไดตามจุดประสงคท่ีตองการวัด โดยจัดเรียงคําถามตามขอบเขตของเน้ือหาใน
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แตละดานเพื่อความชัดเจนในการพิจารณาของทรงคุณวุฒิ แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
เก็บขอมูล  
  3.4  การหาคา และความเช่ือม่ัน (Reliability) ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
   3.4.1 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ซ่ึงเปนประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้ 
จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ และหาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item–Total 
Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามระหวาง .20 - .79 หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) 
ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ .88  
  3.5  นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชและไดปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บขอมูล 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อสงแบบสอบถามขอ           
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  4.2 ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ครูรวม         
359 ฉบับ โดยการสงและรับคืนดวยตนเอง 
  4.3 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบ        
คําถาม  ไดแบบสอบถามท่ีครบสมบูรณ 359 ฉบับ 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  5.1 นําแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนําแบบสอบถามฉบับ        
ท่ีสมบูรณ มาใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ และบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอร 
  5.2 ทําการวิเคราะห แลวนําผลการวิเคราะหไปแปรผล ตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน
ของการศึกษาวิจัย 
 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  6.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณและขนาด         
โรงเรียน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี คํานวณเปนรอยละ 
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  6.2 ขอมูลความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วิเคราะหโดย
การหาคาเฉล่ีย มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยภาพรวมท้ัง 3 แบบ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายแบบ 
พบวา แบบยึดการประสานประโยชนเปนหลัก และแบบยึดบุคคลเปนหลัก อยูในระดับมาก       
สวนแบบยึดสถาบันเปนหลัก  อยูในระดับปานกลาง  
 2. แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันตามประสบการณของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 3. แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบยึดสถาบันเปนหลัก ตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ .05 
ตามขนาดของโรงเรียน สวนแบบยึดบุคคลเปนหลัก และแบบยึดการประสานประโยชนเปนหลัก 
ไมมีความแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
  1. ระดับแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยภาพรวมทั้ง 3 แบบ อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การ
แจงนโบายของสถานศึกษาใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจไดชัดเจน และทํางานโดยมีการวางแผนและ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเปนรายแบบ พบวา แบบยึดการประสาน
ประโยชนเปนหลัก และแบบยึดบุคคลเปนหลัก อยูในระดับมาก สวนแบบยึดสถาบันเปนหลัก            
อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สาคร โหวงศ (2544 : 92) ไดทําการวิจัยเร่ือง 
แบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมการศึกษา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนแบบผูนําทุกแบบ คือ แบบยึดสถาบันเปนหลัก แบบยึดบุคคลเปนหลัก และ            
แบบยึดการประสานประโยชนเปนหลัก โดยทุกแบบมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร 
โรงเรียนมีประสบการณตํ่ากวา 5 ป และผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณมากกวา 5 ปข้ึนไป มี
แบบผูนํายึดสถาบันเปนหลักและแบบยึดการประสานงานเปนหลัก ไมแตกตางกัน สวนแบบยึด
บุคคลเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณตํ่า
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กวา            5 ป มีผูนําแบบยึดบุคคลเปนหลักสูงกวาผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณต้ังแต 5 ปข้ึน
ไป และ           ผูบริหารโรงเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ มีผูนําแบบยึด
สถาบันเปนหลักไมแตกตางกัน สวนแบบยึดบุคคลเปนหลักและแบบยึดการประสานประโยชนเปน
หลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางมีสูงกวาผูบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก 
 2.  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันตามประสบการณของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ ธนพงศ บุญวาที (2546 : 54) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดตราด พบวา ครูท่ีมีประสบการณทํางานนอย มีความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรม           
ผูนําของ ผูบริหารโรงเรียนสูงกวา ครูท่ีมีประสบการณทํางานมากในดานการใหการยอมรับดานให
ความชวยเหลือ ดานการประสานงาน และดานการเขาสังคมไดดี ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 

 3. แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา แบบยึดสถาบันเปนหลัก ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ.05 
ตามขนาดของโรงเรียน สวนแบบยึดบุคคลเปนหลัก และแบบยึดการประสานประโยชนเปนหลัก 
ไมมีความแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จีรศักดิ์  เดชเกิด (2546 : 87) ไดศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสระแกวในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แบบส่ังการ แบบสอนแนะ แบบการมีสวนรวม แบบการมอบ
อํานาจ พบวาพฤติกรรมการบริหารงานท้ัง 4 แบบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05   
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 แบบภาวะผูท้ัง 3 แบบ จําแนกตามประสบการณของครูและตามขนาดของโรงเรียน          
มีขอเสนอแนะเชนเดียวกันคือ 
 1. ผูบริหารควรปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารแตละแบบภาวะผูนําดังนี้ 
  1.1 แบบยึดสถาบันเปนหลัก ควรกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับผิดชอบงาน    
ตามตําแหนงเฉพาะโดยใหมีการยืดหยุน  กําหนดโครงสรางการบริหารของสถานศึกษาตามระเบียบ
ใหชัดเจน สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม และใหความชวยเหลือนิเทศภายในหรือ  
ชวยแกปญหา  เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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  1.2 แบบยึดบุคคลเปนหลัก ควรส่ังการใหผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานดวย         
ความเต็มใจและตรงตามความถนัดของบุคคล  โดยคํานึงถึงประโยชนของสถานศึกษา 
  1.3 แบบยึดการประสานประโยชนเปนหลัก  ควรจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผน  นําขอเสนอแนะมาพิจารณถึงสถานการณท่ีเปนไปได  ทักทวง
การทํางานอยางตรงไปตรงมา  โดยเนนท่ีขอดี  ขอบกพรองมากกวาตัวบุคคล 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของผูนํากับวิธีการจัดการความขัดแยง โดยใช
ทฤษฏีท่ีหลากหลาย เพื่อเปนการทดสอบซํ้าวาแบบผูนํากับวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีศึกษาโดย
ทฤษฎีอ่ืนจะสัมพันธกันหรือไมอยางไร 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
 3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผล           
การปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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