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บทคัดย่อ

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษา  

2) ศึกษาระดบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 3) วิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู 

ท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี จ�านวน 322 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม 

ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วนกระจายตามอ�าเภอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม 

ท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจัย มีค่าความตรงด้านเนือ้หาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความเท่ียงของ 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ด้านภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.97 และ ตอนท่ี 2  

ด้านการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาเท่ากบั 0.97 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

 ผลการวิจยัพบวา่

 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบ

ด้วย ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ และภาวะผู้น�าแบบมุง่ 

ความส�าเร็จ 

 2. การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบ

ด้วย การฝึกอบรม การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล การประชมุปฏิบตัิการ การสมัมนา การนิเทศ 

การสอน และการศกึษาดงูาน 

1นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2อาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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 3. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ (X
4
) ภาวะผู้น�า

แบบสนบัสนุน (X
2
) และภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม (X

3
) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาบุคลากร

ทางการศกึษา (Y
tot

) โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ 68.60 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สมการการถดถอยได้ดงันี ้      =0.79 + 0.43 (X
4
) + 0.20 (X

2
) + 0.19 (X

3
)

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ประถมศกึษา

ABSTRACT

 This research aimed to: 1) study the level of school administrators’ leadership;  

2) identify the level of educational personnel development; and 3) analyze school  

administrators’ leadership affecting educational personnel development. The research 

sample, derived by proportional stratified random sampling as distributed by district, was 322  

teachers of government primary schools in Ratchaburi Province. The research  

instrument was a questionnaire constructed by the researcher with IOC content between  

0.67 to 1.00. The internal consistency reliability coefficients of the questionnaire: part 1 school  

administrators’ leadership was 0.97, and part 2 educational personnel development was 

0.97.  Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 

regression.

 The findings of this research were as follows:

 1. Overall and in specific aspects, the school administrators’ leadership was at a 

high level. These aspects were supportive leadership, participative leadership, directive 

leadership, and achievement-oriented leadership.

 2. Overall and in specific aspects, educational personnel development was at a high 

level. These aspects were training, further study and distance learning, workshop, seminar, 

teaching supervision, and study tour.

 3. The school administrators’ leadership in the aspects of achievement-oriented  

leadership (X
4
), supportive leadership (X

2
), and participative leadership (X

3
) together  

predicted the educational personnel development (Y
tot

) at the percentage of 68.60 with 

statistical significance at .01.  The regression equation was        =0.79 + 0.43 (X
4
) + 0.20 

(X
2
) + 0.19 (X

3
).

Keywords:  school administrator’s leadership, educational personnel development, primary  

    education
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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บทน�า

 การศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์แบบ คือเป็นทัง้คนเก่ง และคนดี  

มีคุณภาพ เม่ือคนมีคุณภาพแล้วย่อมเป็นก�าลังส�าคัญหรือเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติ 

บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ดงัท่ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545: 6) ได้ก�าหนด

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ฉบบัสรุป มีใจความว่า การพฒันาชีวิตให้เป็นมนษุย์ 

ท่ีสมบรูณ์ คือการพฒันาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสขุสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ คณุธรรม และจริยธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ โดยท่ี 

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเป็นผู้ มีบทบาทส�าคัญในการช่วย 

สง่เสริมพฒันาคน ผลกัดนัในการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่ว ผู้บริหาร 

สถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น�าของสถานศึกษาจึงเป็นกุญแจส�าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ 

ผลส�าเร็จท่ีจะได้จากการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ น�าจะเป็นบุคคลท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อความส�าเร็จหรือ 

ความล้มเหลวขององค์การ และเป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจ อิทธิพลในการบงัคบับญัชา ดงัท่ี สวุรรณา  

เทพประสิทธ์ิ (2555: 2) ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีเทคนิควิธีการ กระบวนการ 

ท่ีใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะบริหารงานสถานศึกษาเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จ และท่ีส�าคญั 

อย่างย่ิงคือต้องมีภาวะผู้ น�าในตนเอง ซึ่งภาวะผู้ น�าเป็นกระบวนการท่ีใช้อิทธิพล ศิลปะ หรือ 

ความสามารถของผู้ น�าท่ีจะจูงใจให้ผู้ ตามได้ร่วมใจปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของเจษฎากรณ์ นันดิลก (2556: 

2) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผู้ บริหารเป็นบุคคลส�าคัญย่ิงต่อองค์การ เป็นผู้ ท่ี มีผลต่อความส�าเร็จหรือ 

ล้มเหลว การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพล้วนต้องเกิดจากความสามารถของผู้ บริหารท่ีจะใช้ภาวะ

ผู้ น�าท่ีมีประสิทธิผลในกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนัน้ภาวะผู้ น�าจึงมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ รวมถึงความส�าเร็จของงานท่ีเกิด 

จากการขบัเคลื่อนและผลกัดนัของผู้น�า จนสามารถท�าให้การท�างานต่าง ๆ บรรลเุป้าหมายตามท่ี 

องค์การต้องการ ในบางสถานการณ์ผู้น�าอาจจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้การผสมของภาวะผู้น�าหลายแบบ

เข้าด้วยกนัอย่างเหมาะสมมากกว่าการท่ีจะเลือกใช้เฉพาะภาวะผู้น�าแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา การใช้

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ควรต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ว่าจะแสดงพฤติกรรมแบบใด 

ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เพราะในแต่ละกิจกรรมหรือในแต่ละสถานการณ์นัน้หากต้องการ 

ให้งานส�าเร็จก็ควรต้องใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมและสอดคล้องไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็น

ไปตามแนวทางของทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายเสนอว่าผู้ น�ามีหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ ตามด้วย 

การชีใ้ห้เห็นแนวทางและเป้าหมายการท�างาน ลดสิ่งท่ีกีดขวางการท�างาน และสร้างปัจจยัแวดล้อม

ตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ผู้ตามสามารถท�างานได้งา่ยขึน้ ดงันัน้ผู้น�าท่ีมีประสทิธิภาพคือ ผู้น�าท่ีมีพฤติกรรม

สามารถท�าให้ผู้ตามเกิดการรับรู้ได้วา่การกระท�าของผู้น�านัน้เป็นปัจจยัท่ีท�าให้การท�างานส�าเร็จลลุว่งได้ 
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(House & Mitchell,1974 quoted by Northouse, 2016: 117) นอกจากนัน้ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย 

กลา่ววา่พฤติกรรมของผู้บริหารมี 4 แบบ คือ 1) ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ 2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ   

3) ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และ 4) ภาวะผู้น�าแบบมุง่ผลส�าเร็จ เพ่ือท่ีจะท�าให้ครูเกิดการยอมรับ และ 

พงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาควรเลอืกแสดงพฤตกิรรม

ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ตามและลกัษณะของงาน  

รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้ครูยินดีปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 

ท่ีมีร่วมกนั เพราะผู้ตามหรือครูเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีส�าคญัและเป็นผู้มีสว่นร่วมในการด�าเนินงาน 

ท่ีจะไปถงึเป้าหมายของสถานศกึษาเชน่กนั

 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส�าเร็จขององค์การสว่นหนึง่มาจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่จริงในองค์การ เช่น 

ท่ีดิน อาคาร เงินทนุ ลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ท่ีองค์การครอบครองอยู่ ความคิดการด�าเนินงานแบบเก่าท่ีมี

ความเช่ือกนัมายาวนาน ปัจจบุนัองค์การสว่นใหญ่มกัมีความคดิและยอมรับวา่ บคุลากรขององค์การ

นัน้เป็นทรัพย์สินท่ีมีความส�าคญัท่ีสดุและมีการให้ความส�าคญัในตวับคุลากร ซึง่จะท�าให้การปฏิบตัิ

งานมีประสทิธิภาพบรรลเุป้าหมายได้ ดงัท่ี จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556: 113) ได้สรุปไว้วา่ ครู ซึง่เป็น

บคุลากรทางการศกึษาท่ีส�าคญัของสถานศกึษามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอนของผู้ เรียนให้มี

ประสทิธิภาพ บคุลากรทางการศกึษาดงักลา่วจงึสมควรจะต้องได้รับการพฒันาตนเองให้มีประสทิธิภาพ  

ซึง่ความส�าเร็จของสถานศกึษาล้วนเป็นผลจากการท�างานของบคุลากรทัง้สิน้ การพฒันาบคุลากรให้มี

ความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ มีสมรรถภาพในการด�าเนินงานสงูขึน้จงึเป็นสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะ

ในสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีสงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การพฒันา

บุคลากรจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคญัของสถานศึกษา สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 (ส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 19) ระบไุว้ในมาตรา 52 ความว่า 

กระทรวงศกึษาธิการควรสง่เสริมระบบกระบวนการผลติ พฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพมี

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชัน้สงู ควบคมุ ประสานงานสถาบนัท่ีผลติและพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาให้มีความพร้อมในการเตรียมบคุลากรใหม ่ พร้อมทัง้พฒันาอยา่งสม�่าเสมอ ซึง่น�าไปสู ่

การด�าเนินงานตามแนวทางนโยบายในปีงบประมาณ 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (2557: 28-30) ก�าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอเพราะ 

การพฒันาเป็นสิ่งส�าคญัในการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ ดงัท่ี เมตตา สารีวงค์ (2558: 45) ได้กล่าว 

ไว้ว่า การพฒันาบคุลากรทางการศกึษานัน้ มีความส�าคญั และความจ�าเป็นท่ีจะท�าให้สถานศกึษา 

ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว ย่อมขึน้อยู่กับบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคญั 

ในการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทนัต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้

ผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหารควรต้องให้ความส�าคญัในการส่งเสริมให้มีการพฒันา

บุคลากรทางการศึกษาอย่างสม�่าเสมอ การด�าเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความส�าเร็จ 
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อยา่งมีประสทิธิภาพได้นัน้ ผู้บริหารจงึต้องให้ความส�าคญั สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทางการศกึษา 

หรือครูในสถานศกึษาได้มีการพฒันาตนเองในทกุ ๆ  ด้านอยา่งจริงจงั สม�่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือจะได้

น�าทกัษะและความรู้ท่ีได้มาใช้พฒันางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป

 จากรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

ส�านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553: ข) สรุปผลการวิจยั ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจดั 

การเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ได้รับ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและระบบบริหารท�าให้มีภารกิจเพ่ิมขึน้ และมีวิกฤติ 

การขาดแคลนครูผู้ สอนในทุกช่วงชัน้ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์ (2558: 91) พบปัญหา อุปสรรคในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของ 

สถานศึกษา ส่วนของงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรงตาม 

ความต้องการ รวมทัง้ครูสอนไมต่รงกบัความถนดั ขาดการนิเทศการสอนท่ีจริงจงั จงึได้เสนอแนะวา่ 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมครูเข้ารับการอบรม

ตามความสามารถหรือความถนดั ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 ควรอ�านวย

ความสะดวกในการอบรมให้เกิดความพร้อมดีท่ีสดุ ส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรในสถานศึกษา 

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  

เป็นหน่วยงานท่ีดแูลโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี ท่ีมีข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงาน 

ในโรงเรียนเป็นประชากรในงานวิจยัครัง้นี ้

 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้วจิยัได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ผู้ วิจยัจงึสนใจ

ท่ีจะศกึษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เพ่ือสามารถน�าหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น�ามาปรับใช้ใน

การสง่เสริม สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา และศกึษาวา่ภาวะผู้น�าแบบใดท่ีจะสามารถ

สง่เสริมให้บคุลากรทางการศกึษาได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ เพ่ือน�าไปประกอบใช้ใน

การปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลตามเป้าหมายตอ่ไป 

วัตถุประสงค์
 ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ

 2. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 205

 3.  เพ่ือวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

ตวัแปรการวจิยั

 1. ตวัแปรต้น  คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาตามทฤษฎีภาวะผู้น�าวถีิทาง-เป้าหมาย 

(path-goal theory) ของ House & Mitchell (1974: 83 quoted by Northouse, 2016: 117)  

แบง่พฤตกิรรมภาวะผู้น�า  4 แบบ ดงันี ้1) ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ 2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ 3) ภาวะ

ผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และ 4) ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ 

  2. ตวัแปรตาม คือ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ตามแนวคดิของจอมพงศ์  มงคลวนิช 

(2556: 113-149)  ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม   2) การนิเทศการสอน 3) การสมัมนา  4) การประชมุ

ปฏิบตักิาร 5) การศกึษาดงูาน และ 6) การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

สมมตฐิานการวจิยั
 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ ภาวะผู้น�าแบบ

สนบัสนนุ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันา

บคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

6 
 

 2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดของจอมพงศ์  มงคลวนิช 
(2556: 113-149)  ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม   2) การนิเทศการสอน 3) การสมัมนา  4) การประชมุ
ปฏิบตักิาร    5) การศกึษาดงูาน และ 6) การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล  
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

                     
             ตวัแปรต้น                    ตวัแปรตาม 
 

 

   

 
 
 
 
 
สมมตุฐิานการวิจยั 
 ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม และภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การพฒันาบคุลากรทาง
การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 
 
คําจํากดัความตวัแปรการวจิยั 

1.   ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล บารมี และอํานาจหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ท่ีปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
ตามความสามารถและความพร้อมของครู สร้างแรงจงูใจด้วยการทําให้วิถีทางท่ีจะนําไปสูเ่ป้าหมายมีความ
ชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ และช่วยแก้ไขอปุสรรคท่ีขวางกัน้เส้นทางไปสูเ่ป้าหมาย ทําให้ครูเกิดความพงึ
พอใจ มีความเต็มใจ กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีมีร่วมกนัของสถานศกึษา โดย
แบง่ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาเป็น 4 แบบดงันี ้

 1.1   ภาวะผู้ นําแบบสั่งการ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ในการกําหนด
เป้าหมายการปฏิบัติงาน ขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาสําหรับ

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา 
1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ 
 
 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา 
1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 
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ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
 1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล บารมี และอ�านาจ

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี ท่ีปรับเปลี่ยน 

ตามสถานการณ์ ตามความสามารถและความพร้อมของครู สร้างแรงจูงใจด้วยการท�าให้วิถีทาง 

ท่ีจะน�าไปสูเ่ป้าหมายมีความชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ และช่วยแก้ไขอปุสรรคท่ีขวางกัน้เส้นทาง

ไปสูเ่ป้าหมาย ท�าให้ครูเกิดความพงึพอใจ มีความเตม็ใจ กระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายท่ีมีร่วมกนัของสถานศกึษา โดยแบง่ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาเป็น 4 แบบ ดงันี ้

  1.1   ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ในการก�าหนด 

เป้าหมายการปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนวิธีการปฏิบตัิงาน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเวลาส�าหรับ

ความส�าเร็จของผลงาน ให้บคุลากรได้รับทราบไว้อยา่งชดัเจน มีการติดตามการปฏิบตัิงานเป็นระยะ

มีการสัง่การให้บคุลากรได้ปฏิบตัติาม โดยไมเ่ปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วม

  1.2 ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีลกัษณะเป็น

มิตรเข้าถงึได้งา่ย แสดงความเอาใจใสต่อ่บคุลากรอยา่งทัว่ถงึเทา่เทียม ให้ความชว่ยเหลือ สนบัสนนุ 

ในการจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบตังิานของบคุลากร เพ่ือให้บคุลากรเกิดความพงึพอใจ

ในการปฏิบตังิาน

  1.3 ภาวะผู้ น�าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมของผู้ บริหารสถานศึกษา ท่ีให้ 

ความมัน่ใจ ไว้วางใจในตวับคุลากร คอยให้ค�าปรึกษา กระตุ้นให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน

เสนอความคดิในการปฏิบตังิาน และรับฟังความคดิเหน็ของบคุลากร เพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตดัสนิใจ 

ในการปฏิบตังิาน

  1.4 ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีแสดง 

ให้บคุลากรได้เห็นความต้องการผลส�าเร็จของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ กระตุ้นให้

บคุลากรปฏิบตังิานสูค่วามเป็นเลศิ พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง เช่ือมัน่ในความสามารถของบคุลากรวา่

จะสามารถปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้

 2. การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา หมายถงึ กระบวนการสนบัสนนุ เสริมสร้างให้บคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ได้พฒันาวิชาชีพ พฒันาศกัยภาพ 

เพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ทกัษะและทศันคติของบคุลากรในสถานศึกษาอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ในการท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ มีรูปแบบในการพฒันา 6 รูปแบบ ดงันี ้

  2.1 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือจดัให้บคุคลากรทาง 

การศกึษาในสถานศกึษา ได้เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมพนูทกัษะ ให้เข้าใจในการปฏิบตัิงาน เพ่ือไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์และเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานสงูขึน้
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  2.2 การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการท�างานร่วมกันของผู้บริหารกับบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา ในการช่วยเหลือกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การปฏิบตังิานของบคุลากรทางการศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้

  2.3 การสมัมนา หมายถงึ การประชมุท่ีบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ได้ร่วมกนั

ศกึษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข้อสรุป 

ร่วมกนั บคุลากรมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและน�าผลท่ีได้ไปใช้ในการพฒันางานให้เกิดประสทิธิภาพ

ย่ิงขึน้

  2.4 การประชมุปฏิบตักิาร หมายถงึ บคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา ร่วมการประชมุ 

เป็นกลุม่ เพ่ือร่วมกนัปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหา เพ่ือเพ่ิมพนูประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน

  2.5 การศึกษาดงูาน หมายถึง การท่ีบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้เข้าร่วม

กิจกรรม พบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึง่ในสถานท่ีจริงนอกองค์การ ได้รับความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จริงจาก 

การพูดคุย สอบถาม สังเกต สามารถน�าประสบการณ์ตรงมาปรับใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้

  2.6 การศึกษาต่อและการศึกษาทางไกล หมายถึง การพฒันาบุคลากรทางการศีกษา 

ในสถานศกึษา ให้ได้เพ่ิมพนูความรู้ วิชาการ ทกัษะ แนวคดิใหม ่ๆ เพ่ิมวฒิุการศกึษาให้กบับคุลากร 

ได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ 

น�าความรู้ท่ีได้จากการศกึษาตอ่มาใช้ในการปฏิบตังิานได้จริงและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

วธีิด�าเนินการ

 การวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา

ของโรงเรียนประถมศกึษา ในจงัหวดัราชบรีุ การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

 ประชากร ได้แก่  ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

จ�านวน 1,996 คน

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดั

ราชบรีุ ปีการศกึษา 2559 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Krejcie & Morgan (1970  

อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 179-180) กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 

ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) กระจายตามท่ีตัง้ของอ�าเภอ ได้จ�านวน 

กลุม่ตวัอยา่ง 322  คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 9 
 

อําเภอ ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
อําเภอบ้านโป่ง   212      34 
อําเภอโพธาราม   286      46 
อําเภอดําเนินสะดวก   173      28 
อําเภอบางแพ   144      23 
อําเภอเมือง   382      62 
อําเภอปากท่อ   267      43 
อําเภอบ้านคา     98      16 
อําเภอจอมบงึ   236      38 
อําเภอสวนผึง้   164      26 
อําเภอวดัเพลง     34        6 
รวมทัง้สิน้ 1,996     322 

 
 
 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม ด้านภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 37 ข้อ และด้านการพฒันาบคุลากรทาง
การศึกษา  จํานวน 37  ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้ค่า
ความเท่ียงของภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 และ การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
เท่ากบั 0.97  

การเก็บรวมรวมข้อมลู 
ผู้ วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จํานวน 322 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจํานวน 322 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้ นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใช้การหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน

9 
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เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
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การเก็บรวมรวมข้อมลู 
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ประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานใน
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 การวิเคราะห์ข้อมลู 
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

 ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence)  

เทา่กบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 37 ข้อ 

และด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.97 และ  

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา เทา่กบั 0.97 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 ผู้วจิยัจดัสง่แบบสอบถาม จ�านวน 322 ฉบบั พร้อมหนงัสือถงึผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตังิาน

ในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมาจ�านวน 322 ฉบบั 

คดิเป็นร้อยละ 100
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 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา และการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ใช้การหาคา่เฉลีย่ (     ) สว่นเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ย 

ตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา/การพฒันาบคุลากร

        ทางการศกึษา ในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ

 ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาบคุลากรทาง 

การศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

แบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของ

รัฐ ในจงัหวัดราชบุรี 

 ภาวะผู้ น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.23, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุอยูใ่นล�าดบัสงูสดุ 

(    = 4.28, S.D. = 0.54) รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม (    = 4.24, S.D. = 0.53) ภาวะ

ผู้น�าแบบสัง่การ (    = 4.20, S.D. = 0.53) และภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ (    = 4.19, S.D. = 0.51) 
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา  

  ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  
    ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ   

4.20 
4.28 
4.24 
4.19 

0.53 
0.54 
0.53 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 
4 

รวม 4.23 0.47 มาก  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
ในจงัหวดัราชบรีุ  
   การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การฝึกอบรม อยู่ในลําดบั
สงูสดุ (  = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่แลการศกึษาทางไกล (  = 4.25, S.D. = 
0.55) การประชมุปฏิบตัิการ (  = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (  = 4.22, S.D. = 0.54) การนิเทศการ
สอน (  = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (  = 4.14, S.D. = 0.59) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

 (n = 322) 
การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

4.40 
4.21 
4.22 
4.24 
4.14 
4.25 

0.50 
0.58 
0.54 
0.53 
0.59 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก

มาก

มาก 

1 
5 
4 
3 
6 
2 

รวม 4.24 0.47 มาก  
 

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถม

ศกึษาของรัฐ ในจงัหวัดราชบุรี 

   การพฒันาบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (    = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การฝึกอบรม 

อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ (   = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

(   = 4.25, S.D. = 0.55) การประชมุปฏิบตักิาร (   = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (   = 4.22,  

S.D. = 0.54) การนิเทศการสอน (      = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (     = 4.14, S.D. = 0.59)  

ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   

ตารางที่ 3 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและล�าดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของ

                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ
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ตารางท่ี 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  
    ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

(n = 322) 
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ 
2. ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ 
3. ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม 
4. ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ   

4.20 
4.28 
4.24 
4.19 

0.53 
0.54 
0.53 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 
4 

รวม 4.23 0.47 มาก  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ 
ในจงัหวดัราชบรีุ  
   การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.24, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การฝึกอบรม อยู่ในลําดบั
สงูสดุ (  = 4.40, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ การศกึษาตอ่แลการศกึษาทางไกล (  = 4.25, S.D. = 
0.55) การประชมุปฏิบตัิการ (  = 4.24, S.D. = 0.53) การสมัมนา (  = 4.22, S.D. = 0.54) การนิเทศการ
สอน (  = 4.21, S.D. = 0.58) และการศกึษาดงูาน (  = 4.14, S.D. = 0.59) ตามลําดบั ดงัปรากฏใน
ตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
                  โรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

 (n = 322) 
การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา  S.D. ระดบั ลําดบั 

1. การฝึกอบรม 
2. การนิเทศการสอน 
3. การสมัมนา 
4. การประชมุปฏิบตักิาร 
5. การศกึษาดงูาน 
6. การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล 

4.40 
4.21 
4.22 
4.24 
4.14 
4.25 

0.50 
0.58 
0.54 
0.53 
0.59 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก

มาก

มาก 

1 
5 
4 
3 
6 
2 

รวม 4.24 0.47 มาก  
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ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
นครปฐม 1,773 181 
สพุรรณบรีุ 1,614 165 

รวม 3,387 346 

 
 
 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) เท่ากบั 0.67 และ 
1.00 ได้ข้อกระทงค าถาม ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 ข้อ และข้อกระทงค าถาม
ประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
coefficient) ได้ค่าความเท่ียงของภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากบั 0.97 และค่าความ
เท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เท่ากบั 0.98  

การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จ านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ านวน 308 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบัภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้ วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
แนวความคิดของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ  
                                      สถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ 

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
    สถานศกึษาในระดบัท่ีมาก 

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ   
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 ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อ

การพฒันาบุคลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวัดราชบุรี

 ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี  

ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ (X
4
) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ (X

2
)  และภาวะผู้น�าแบบ

มีส่วนร่วม (X
3
) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผนัแปรของ

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Y
tot

) ได้อยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคา่ประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เทา่กบั 0.686 ซึง่แสดงวา่  

ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน และภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อ 

การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ และสามารถร่วม

ท�านายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 68.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ

 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 

 ดงัปรากฏในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่

  การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ         
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      (n = 322) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 3 49.22 16.41 231.05** .00 
Residual 318 22.58 0.07   

Total 321 71.78    
ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.79  0.13 5.93** .00 
ภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ (X4) 
ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ (X2) 

0.43 
0.20 

0.46 
0.23 

0.05 
0.05 

9.44** 
4.19** 

.00 

.00 
ภาวะผู้ นําแบบมีสว่นร่วม (X3) 0.19 0.21 0.05 3.59** .00 
** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
R = 0.828  R2 = 0.686 SEE. = 0.27 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัได้ ดงันี ้

1.  ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้ นําแบบมีสว่น
ร่วม ภาวะผู้ นําแบบสัง่การ และภาวะผู้ นําแบบมุง่ความสําเร็จ ตามลําดบั ทัง้นีเ้ป็นเพราะการบริหารงานใน
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา เกิดการเปล่ียนแปลงในทุกด้านหลากหลายสถานการณ์ 
ผู้บริหารสถานศกึษาจําเป็นต้องใช้ภาวะผู้ นําให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีแตกตา่งกนั ใน
บางโอกาสการใช้ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาต้องพิจารณาถึงลกัษณะของบคุลากร ความพร้อมในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร พิจารณาถึงลกัษณะงานท่ีจะต้องปฏิบตัิ เพราะงานแตล่ะงานอาจมีความแตกตา่ง
กนั ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คําปรึกษาช่วยหาวิธีการปฏิบตัิงานให้กบับุคลากรขจดัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือบคุลากรจะสามารถปฏิบตัิงานและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพบรรลุ

ตามเป้าหมายได้  ซึง่เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของ House & Mitchell (1974  อ้างถึงใน 
รัตตกิรณ์  จงวิศาล, 2556: 237) ซึง่เสนอวา่ ผู้ นําอาจแสดงพฤตกิรรมทัง้ 4 แบบหรือแสดงแบบใดแบบหนึ่ง
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
บคุลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย 
ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ (X4) ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนุน (X2)  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วม (X3) เป็นตวั
แปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.686 ซึ่งแสดงว่า ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ  ภาวะ
ผู้ นําแบบสนบัสนุน  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี และสามารถร่วมทํานายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 
68.60             โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.79 + 0.43(X4) + 0.20(X2) + 0.19(X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 = 0.46 (Z4) + 0.23(Z2) + 0.21(Z3) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ 
 การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ          
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษา ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา
บคุลากรทางการศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ 

ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย 
ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ (X4) ภาวะผู้ นําแบบสนบัสนุน (X2)  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วม (X3) เป็นตวั
แปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ (Ytot) ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.686 ซึ่งแสดงว่า ภาวะผู้ นําแบบมุ่งความสําเร็จ  ภาวะ
ผู้ นําแบบสนบัสนุน  และภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี และสามารถร่วมทํานายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ได้ร้อยละ 
68.60             โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดบิ คือ 
 

= 0.79 + 0.43(X4) + 0.20(X2) + 0.19(X3)  
 
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

 = 0.46 (Z4) + 0.23(Z2) + 0.21(Z3) 
  
ดงัปรากฏในตารางท่ี 4 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ 
 การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ          
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง

12 

 
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
  tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  
 
ดังปรากฏในตารางที ่ 4 
 
ตารางที่ 4  การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการจัดบริการ 

แนะแนว 
                           (n = 145) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 1.47  0.21 6.94** 0.00 
การติดตอส่ือสาร (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
การตัดสินใจ (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 
 
ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการ
จัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินกลุม
สถานศึกษา 
 กลุม 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมสามารถจูง
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อภปิรายผล

 ผลจากการวิจยัเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อการพฒันาบคุลากรทาง 

การศกึษา ของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ สามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจยัได้ ดงันี ้

 1.  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบุรี  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้น�า

แบบมีสว่นร่วม ภาวะผู้น�าแบบสัง่การ และภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ ตามล�าดบั ทัง้นีเ้ป็นเพราะ 

การบริหารงานในปัจจบุนัซึง่เป็นยคุของการปฏิรูปการศกึษา เกิดการเปลีย่นแปลงในทกุด้านหลากหลาย

สถานการณ์ ผู้บริหารสถานศกึษาจ�าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและสถานการณ์ 

ท่ีเกิดขึน้ท่ีแตกต่างกัน ในบางโอกาสการใช้ภาวะผู้ น�าของผู้บริหารสถานศึกษาต้องพิจารณาถึง 

ลกัษณะของบคุลากร ความพร้อมในการปฏิบตัิงานของบคุลากร พิจารณาถึงลกัษณะงานท่ีจะต้อง

ปฏิบตัิ เพราะงานแตล่ะงานอาจมีความแตกตา่งกนั ผู้บริหารสถานศกึษาควรให้ค�าปรึกษาช่วยหาวิธี

การปฏิบตัิงานให้กบับุคลากรขจดัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือบุคลากร 

จะสามารถปฏิบตังิานและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพบรรลตุามเป้าหมายได้  ซึง่เป็นไปตามแนวทาง

ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมายของ House & Mitchell (1974 อ้างถงึใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556: 237)  

ซึ่งเสนอว่า ผู้น�าอาจแสดงพฤติกรรมทัง้ 4 แบบ หรือแสดงแบบใดแบบหนึ่งกบัผู้ตามท่ีแตกต่างกนั  

และในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ผู้น�าควรปรับแบบภาวะผู้น�าของตนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

และความต้องการท่ีเป็นแรงจงูใจของผู้ตาม นอกจากนัน้ ผู้น�าอาจต้องใช้แบบภาวะผู้น�าท่ีผสมผสาน

กนัมากกว่าหนึ่งแบบในเวลาเดียวกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศศิวิมล สขุทนารักษ์ (2554: 

112-114) ได้ศกึษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการบริหาร

งานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ปทมุธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอ�าเภอ คลองหลวง สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี  เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

จ�าแนกตามรายด้านพบวา่ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบั

จากคา่เฉลี่ยมากไปหาน้อย ดงันี ้ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ ภาวะผู้น�าแบบ

เน้นความส�าเร็จ และภาวะผู้น�าแบบบงการ และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศริิพร อินนะรา (2558: 

95) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของการบริหาร 

งานวิชาการในโรงเรียน สงักดัส�านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ผลการวิจยัพบว่า  

แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส�านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้ น�าแบบให้การสนับสนุน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับ 1 
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รองลงมา คือ ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิอยู่ในระดบัมาก อนัดบั 3 คือ ภาวะผู้น�าแบบให้มี 

ส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก และภาวะผู้น�าแบบสัง่การอยู่ในระดบัน้อย ตามล�าดบั ดงันัน้ ผู้บริหาร 

สถานศกึษาควรสร้างแรงจงูใจแก่ครูด้วยการชีใ้ห้เหน็แนวทางและเป้าหมายการท�างาน ลดสิง่ท่ีกีดขวาง

การท�างาน และสร้างปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ครูสามารถท�างานได้งา่ยขึน้ และเกิดผลส�าเร็จ

ของงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

 2. การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาอยูใ่น

ระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อยได้ ดงันี ้การฝึกอบรม การศกึษาตอ่และการศกึษา

ทางไกล การประชมุปฏิบตัิการ การสมัมนา การนิเทศการสอน และการศกึษาดงูาน ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

การปฏิรูปการศกึษามุ่งเน้นให้ครูซึง่เป็นบคุลากรทางการศกึษาได้มีการพฒันาตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

และตอ่เน่ือง เพ่ือจะได้น�าความรู้ท่ีรับจากการพฒันาไปใช้ในการปฏิบตังิานให้เกิดประสทิธิภาพสงูขึน้ 

เป็นไปตามนโยบายส�านกังานคณกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาคณุภาพ

ครูและบคุลากรทางการศึกษา เป้าประสงค์ท่ี 3 ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทกัษะท่ีเหมาะสม 

และมีวฒันธรรมการท�างานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 19) ระบไุว้ในมาตรา 52 ความวา่ 

กระทรวงศกึษาธิการควรสง่เสริมระบบกระบวนการผลิต พฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพ 

มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชัน้สงู ควบคมุ ประสานงานสถาบนัท่ีผลติและพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาให้มีความพร้อมในการเตรียมบคุลากรใหม ่พร้อมทัง้พฒันาอยา่งสม�่าเสมอ สอดคล้อง 

กบัผลงานวิจยัของศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์ และคณะ (2559: 131) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาบคุลากร 

ทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาบคุลากรทางการศึกษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ การพฒันาบคุลากรทางการศกึษามีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน

โดยการประชมุปฏิบตักิาร มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การฝึกอบรมบคุลากร การนิเทศการสอน 

การศกึษาตอ่และการศกึษาทางไกล การสมัมนา และการศกึษาดงูาน ตามล�าดบั และสอดคล้องกบั 

ผลงานวิจัยของพรกมล ช้างเผือก (2559: 93) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง มาตรฐานความรู้ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาข้าราชการครูในสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 พบวา่ การพฒันาข้าราชการครูในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมาก 

ทกุด้าน โดยด้านการฝึกอบรมมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ การประชมุปฏิบตักิาร การสมัมนา การนิเทศ 

การสอน การศกึษา ดงูาน การศกึษาต่อและการศกึษาทางไกลตามล�าดบั จะเห็นได้ว่าการพฒันา
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บคุลากรทางการศกึษาเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีผู้บริหารสถานศกึษาควรสง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันา

อยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอ และตวัของบคุลากรเองควรยอมรับการพฒันาอยา่งเตม็ใจ กระตือรือร้น 

เพ่ือจะได้น�าความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายมาใช้ในการพัฒนางานให้มี

ประสทิธิภาพเพ่ิมพนูมากย่ิงขึน้

 3. ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ เรียงล�าดบัตามอิทธิพลจากมากไปน้อยพบวา่ ภาวะผู้น�าแบบ

มุง่ความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

โดยสามารถร่วมกันท�านาย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้ร้อยละ 68.60 ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องเลือกใช้ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาเองให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการบริหารงาน เพ่ือให้งานสามารถส�าเร็จลลุว่งตามเป้าหมายได้ และ

ในสว่นของบคุลากรเองก็เกิดความพงึพอใจในการท่ีผู้บริหารสถานศกึษาจะมีการมอบหมายงานให้กบั

บคุลากรตรงกบัความสามารถจริง ๆ เช่ือมัน่ในตวับคุลากรวา่จะสามารถปฏิบตังิานได้บรรลเุป้าหมาย

ตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบคุลากรทกุคนมีส่วนร่วมมีอิสระในการปฏิบตัิงาน โดยท่ี 

ผู้บริหารไม่ต้องมาคอยก�ากับดูแลหรือสัง่การในทุกเร่ือง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยัของอลัสริุยา   

กรรณสูตร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลของการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการบริหารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พฤติกรรมภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสิทธิผลการบริหารงานสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวกสงู อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษา จ�าแนกเป็นรายด้าน พบวา่

  3.1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุง่ความส�าเร็จ สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากในปัจจบุนัมีการปฏิรูป

การศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาต้องใช้หลกัในการบริหารงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

มีความเช่ือใจในตวับุคลากรว่าจะสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ กระตุ้นให้บคุลากรได้พฒันาตนเอง พฒันาการปฏิบตัิงานเพ่ือให้ผลงานออกมาสงูกวา่

มาตรฐาน บคุลากรเกิดแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานโดยผู้บริหารแสวงหาวิธีการพฒันางานในรูปแบบ

ใหมท่ี่หลากหลาย จดัหาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาสนบัสนนุการพฒันางาน เพ่ือให้บคุลากรปฏิบตัิงาน

ได้ด้วยความสะดวกท�าให้งานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามมา เป็นไปตามแนวทางของ
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ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) เก่ียวกบัสมรรถนะของ 

ผู้บริหาร สมรรถนะหลกัด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ผู้บริหารควรมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีให้มี

คณุภาพ ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการวางแผน ก�าหนดเป้าหมาย ตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอย่างตอ่เน่ือง ซึง่สอดคล้อง

กบัผลงานวิจยัของศศวิิมล สขุทนารักษ์ (2554: 114) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศกึษากบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอ�าเภอ

คลองหลวง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีคา่ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสงูหรือ

มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคล้อยตามกนั ในด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงูท่ีสดุคือ ภาวะผู้น�าแบบ

เน้นความส�าเร็จ รองลงมาคือ ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม และด้านท่ีมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุคือ ภาวะผู้น�า

แบบบงการ ซึง่ท�าให้ทราบวา่ การปฏิบตังิาน และการท่ีบคุลากรจะพฒันางานนัน้ผู้บริหารไมค่วรใช้วิธี

การบงัคบั สัง่การ แตค่วรกระตุ้น และเปิดโอกาสให้บคุลากรได้ปฏิบตังิานตรงความสามารถก็จะท�าให้

บคุลากรสามารถปฏิบตังิานได้บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ

  3.2 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาแบบสนบัสนนุ สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทาง 

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

การบริหารงานใหม ่มีการปฏิรูปการศกึษา การปฏิบตังิานของบคุลากรมุง่หวงัให้ผู้บริหารสถานศกึษา 

สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมช่วยเหลือ

บคุลากรในการปฏิบตัิงานให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวทาง ระบบสนบัสนนุ 

การเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ในสว่นของการพฒันาวชิาชีพ ผู้บริหารควรสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากร 

ได้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถในเชิงบรูณาการ พฒันาความสามารถให้สงูขึน้เพ่ือน�าไปใช้ใน 

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเจษฎากรณ์ นันดิลก  

(2556: 78-81) ได้ศกึษาเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการท�างาน 

ของครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 พบว่า  

คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการท�างาน 

ของครูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มากท่ีสดุ คือ ภาวะผู้น�า 

แบบสนับสนุน รองลงมาคือ ภาวะผู้น�าแบบให้มีส่วนร่วม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูป 

ของคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.509 และ 0.292 ตามล�าดบั ดงันัน้ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 

เลือกใช้ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน แสดงความเป็นมิตรกับบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าพบ 

เพ่ือขอค�าแนะน�าในการปฏิบตัิงาน สนบัสนนุสง่เสริมบคุลากรในทกุด้าน จะสามารถท�าให้บคุลากร 

ยินดีท่ีจะพฒันางาน พฒันาตนเองเพ่ือน�ามาใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้
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  3.3 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากการบริหารงานของ 

ผู้บริหารสถานศกึษาในปัจจบุนัมีการกระจายอ�านาจลงสู่บคุลากรโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่ายงาน  

คือ งานวิชาการ งานบคุคล งานการเงินงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป ท�าให้ทกุคนในสถานศกึษา 

ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน บุคลากรทุกคนมีความส�าคญัในการปฏิบตัิงาน มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจในทุกงาน และได้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของงาน เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2553  โดยให้มีการกระจายอ�านาจการบริหารและการจดัการศกึษา ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ให้บคุลากรในสถานศกึษาได้มีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 

เสนอความคิดเห็นเพ่ือน�ามาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของศิริพร อินนะรา (2558: 101-102) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะผู้น�า 

ของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัด 

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรภาวะผู้ น�าแบบมี

ส่วนร่วม สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สงักัดส�านกัการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบงั ได้อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ 

การพยากรณ์ เทา่กบั 0.104 ซึง่แสดงวา่ตวัแปรภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สามารถพยากรณ์ประสทิธิผล 

การบริหารงานวิชาการได้ร้อยละ 10.40 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ  

เท่ากบั 0.235 และมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหคุณูในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั 0.323  

ทัง้ นีห้ากผู้ บริหารสถานศึกษาให้อิสระในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสามารถ  

ความเหมาะสมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และน�าความเห็นนัน้ 

ไปประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานและ 

พฒันางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ได้ 

 ส�าหรับการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ภาวะผู้ น�าแบบสั่งการ ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทาง 

การศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ทัง้นีเ้น่ืองจากโดยธรรมชาตขิองมนษุย์นัน้ 

ไมพ่งึพอใจตอ่การถกูบงัคบัหรือสัง่การ ยินดีและเตม็ใจท่ีปฏิบตังิานหากได้รับแรงจงูใจท่ีดีจากผู้บริหาร 

ดงันัน้การปฏิบตังิาน และการพฒันางานของบคุลากรในสถานศกึษา ต้องการผู้บริหารท่ีเลือกใช้ภาวะ

ผู้น�าท่ีเหมาะสมถกูต้องกบัโอกาส ตามสถานการณ์ และรวมถงึความพร้อมของบคุลากร ผู้บริหารท่ีให้

การสนบัสนนุ คอยชว่ยเหลอื สร้างแรงจงูใจ หาวธีิการพฒันางานรูปแบบใหมท่ี่หลากหลาย และเช่ือมัน่

ในความสามารถของบุคลากร จะสามารถท�าให้บุคลากรปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรล ุ

ตามเป้าหมายท่ีสถานศกึษาได้วางไว้อยา่งดีย่ิง
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ อยู่ในล�าดับต�่าสุด ดังนัน้ 

ผู้บริหารสถานศกึษาและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม พฒันาและปรับปรุง ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเอง โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม 

ตรงความสามารถ รวมทัง้แสวงหาวิธีพัฒนางานในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายให้กับบุคลากร 

เพ่ือให้การปฏิบตังิานมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

  1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน  

อยู่ในล�าดบัต�่าสดุ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม ให้บุคลากร 

ได้มีโอกาสศกึษาดงูานเพ่ือเหน็การปฏิบตัจิริง พร้อมทัง้สง่เสริมให้บคุลากรน�าความรู้ท่ีได้จากการศกึษา

ดงูานมาขยายผล และประกอบใช้ในการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

  1.3  จากผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผู้น�าแบบมุง่ความส�าเร็จ ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และ

ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม สง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศกึษาและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมภาวะผู้น�าของผู้บริหารเองโดยเลือกใช้ภาวะผู้น�าให้เหมาะสมกบังาน 

สถานการณ์ และบคุลากร เพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายและเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

  2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

โครงสร้างการศกึษาใหม่

  2.2 ควรศกึษาปัญหาการปฏิบตังิานและความต้องการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของ

สถานศกึษาในสงักดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  2.3 ควรศึกษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน

สรุป

 ภาวะผู้ น�าของผู้ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ โดยภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบวา่การพฒันาบคุลากรทางการศกึษามีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบรีุ เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ 1) ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ  
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2) ภาวะผู้น�าแบบสนบัสนนุ และ 3) ภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากร

ทางการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

งานวิจยันีพ้บวา่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษาได้แก่ ภาวะผู้น�าแบบมุ่งความส�าเร็จ ภาวะผู้น�า 

แบบสนบัสนนุ และภาวะผู้น�าแบบมีสว่นร่วม ท�านายการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาของรัฐ ในจงัหวดัราชบรีุ ได้ร้อยละ 68.60
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