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ภาวะผู้น�าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9

AUTHENTIC LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS

AFFECTING EDUCATTIONAL INSTITUTIONS’ EFFECTIVENESS 

UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9

ขวัญฤด ี อาภานันท์/ KWANRUDEE  APANUN1

นภาภรณ์  ยอดสิน/ NAPAPORN  YODSIN2

พชิญาภา  ยืนยาว/ PITCHAYAPA  YUENYAW3

บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 

2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหาร 

สถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ ข้าราชการครู 

ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 จ�านวน 308 คน โดยใช้วิธี 

การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามจงัหวดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม

ท่ีสร้างขึน้โดยผู้ วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

ผลการวิจยัพบวา่

1. ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน 

ประกอบด้วย คณุธรรมจริยธรรมภายใน การประมวลผลท่ีสมดลุ สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส และการตระหนกั

รู้ในคณุคา่ของตนเอง 

2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย 

ด้านหลกัสตูร ด้านภาวะผู้น�า ด้านผลลพัธ์ ด้านบรรยากาศ ด้านการตดัสนิใจ และด้านทรัพยากร 

3.  ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ การตระหนกัรู้ 

ในคณุค่าของตนเอง คณุธรรมจริยธรรมภายใน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

โดยสามารถร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ 80.30 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01

                
1 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2 อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of authentic leadership of educational  

administrators; 2) identify the level of educational institutions’ effectiveness; and 3) analyze  

the authentic leadership affecting educational institutions’ effectiveness. The research  

sample, derived by proportional stratified random sampling as distributed by province, was 

308 government teachers of educational institutions under Secondary Educational Service 

Area Office 9. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

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 authentic leadership was at a high level. These 

aspects were internalized moral perspective, balanced processing, relational transparency, 

and self-awareness.

2. Overall and in specific aspects, the educational institutions’ effectiveness was at 

a high level. These aspects were curriculum, leadership, outcome, atmosphere, decision, 

and resources.

3. The authentic leadership of educational administrators in the aspects of 

balanced processing, self-awareness, and internalized moral perspective together predicted  

the educational institutions’ effectiveness at the percentage of 80.30 with statistical  

significance at .01.

Keywords:  authentic leadership, educational institution’s effectiveness, secondary education

บทน�า
สังคมไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ 

การก้าวเข้าสูก่ารแข่งขนักนัในทกุ ๆ ด้าน อนัก่อให้เกิดความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ซึง่สง่ผลกระทบ 

ต่อสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคม สิ่งแรกท่ีต้องรีบด�าเนินการ เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่ว คือ การสร้าง และพฒันาคนให้มีคณุภาพ มีศกัยภาพ 

และมีทกัษะชีวิตพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง สิ่งท่ีส�าคญัในการพฒันาคนทัง้ด้านความรู้ ความคิด 

ทกัษะชีวติและคณุธรรมจริยธรรม คือการศกึษา ซึง่นบัวา่เป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเตรียมความพร้อม

ในการสร้างและพฒันาคน เพ่ือวางรากฐานอนาคตของประเทศไทย ปัญหาท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชิญ
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อยูใ่นขณะนีก็้คือ การศกึษาของไทยตกต�่า อนัมีสาเหตมุาจากกระบวนการผลติครูผู้สอนด้อยคณุภาพ 

การก�ากบัติดตามในระดบัล่างท่ีไร้ประสิทธิภาพ การยุบหรือรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไร้ผล ครูขาด

คณุภาพในการสอน และสร้างนวตักรรมใหม ่หลกัสตูรท่ีล้าหลงัไมส่อดคล้องความต้องการของประเทศ 

และผู้บริหารสถานศกึษาไมมี่คณุภาพ และไมเ่ป็นมืออาชีพ (ณรงค์ ขุ้มทอง, 2558: ออนไลน์) ปัญหา

เหลา่นีน้�าไปสูก่ารปฏิรูปการศกึษา ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 

2557 มีบทบญัญตัิให้มีสภาปฏิรูปแหง่ชาติ ซึง่เป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีศกึษาและเสนอแนะ เพ่ือให้เกิด

การปฏิรูปประเทศในด้านตา่ง ๆ รวม 11 ด้าน และ “การศกึษา” เป็นด้านหนึง่ท่ีต้องด�าเนินการให้มี 

การปฏิรูปเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูดงักลา่ว

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสิ่งส�าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

เพราะการบริหารกิจการใด ๆ ให้ประสบความส�าเร็จและบรรลตุามเป้าหมาย ต้องมีผู้บริหารหรือ 

ผู้น�าเพ่ือท�าหน้าท่ีวางแผน จัดองค์การ ควบคุมดูแล และจูงใจหรือน�าผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ท�างาน 

ลุล่วงตามเป้าหมาย (สุนทร โคตรบรรเทา, 2554: 14) ผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพจะสามารถบริหาร 

จัดการ และชักจูง กระตุ้น จูงใจ ให้ผู้ตามยินดีปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ สามารถปรับเปลี่ยน

พัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ น�าพาสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวอยู่รอด หรือ

ประสบผลส�าเร็จได้ สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษา

ทุกระดับ ผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพจึงหมายถึง การมีภาวะผู้ น�า ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ของการบริหารสถานศึกษา ในการด�าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้ บริหารสถานศึกษา เพราะผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นสมาชิกท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด

เพ่ือการท�าหน้าท่ีของสถานศึกษา และเป็นตัวเช่ือมระหว่างนักเรียนกับครู ระหว่างครูกับ 

ฝ่ายบริหาร และเป็นผู้น�านโยบายของฝ่ายบริหารออกใช้ ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคล

ส�าคญัของสถานศึกษา ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมในสถานศึกษา และ 

รับผิดชอบในการตดัสนิใจเก่ียวข้องกบัวนิยัของนกัเรียน บรรยากาศในชัน้เรียน และรักษาไว้ซึง่มาตรฐาน 

การสอนทัง้หมด (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 188) ในการศึกษาด้านภาวะผู้น�า นักวิชาการให้ 

ความส�าคัญในการศึกษาภาวะผู้น�าอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยระยะแรกเป็นการศึกษา 

เก่ียวกับคุณลักษณะผู้ น�า (trait) ต่อมาเป็นการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้ น�า (behavior) 

การศกึษาภาวะผู้น�าตามสถานการณ์ การศกึษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และการศกึษาภาวะผู้น�า 

การแลกเปลี่ยนตามล�าดบั ในปัจจบุนันกัวิชาการบางกลุม่สนใจศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริง ซึง่หมายถงึ 

ผู้น�าท่ีมีคณุลกัษณะเข้าใจตนเอง มีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถงึความรู้สกึนกึคดิของตนชดัเจน มีบทบาท

การน�าองค์การท่ีบง่ถงึคณุธรรมจริยธรรมอนัเป็นคา่นิยมท่ีตนยดึถืออยา่งคงเส้นคงวา และใช้เป็นฐาน 

ในการตดัสินใจในทกุเร่ืองจนเป็นท่ียอมรับนบัถือของผู้ ร่วมงาน บริหารงานท่ีเน้นความร่วมมือร่วมใจ 

มอบอ�านาจในการตดัสนิใจ สร้างผู้น�าใหมด้่วยการปฏิบตัติวั เป็นแบบอยา่ง มีความตระหนกัรู้ในตนเอง 
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มีความโปร่งใสยดึมัน่ตอ่คา่นิยมในการด�ารงชีวติ มีคณุธรรมท่ีรับรู้ภายในตน รู้จกัคา่นิยมความเช่ือของ

ตนเองท่ีแท้จริง และสามารถแปลงคา่นิยมและความเช่ือนัน้ให้ออกมาเป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแนว

ปฏิบตัท่ีิชดัเจน (สชุาดา สายทิ, 2556: 46) 

การจัดการศึกษาเปรียบได้กับการวางรากฐานของประเทศ เพ่ือการก้าวเข้าสู่การแข่งขนั

ในอนาคต ปัญหาด้านการศึกษาจึงเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ การจัดการศึกษาท่ีประสบ 

ความส�าเร็จสามารถพิจารณาได้จากประสทิธิผลของสถานศกึษา คือ การท่ีสถานศกึษามีการบริหาร

ท่ีดีน�าไปสู่ความส�าเร็จบรรลตุามเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ซึ่งผู้น�าเป็นปัจจยัส�าคญั 

ในการขบัเคลือ่น การด�าเนินการประสานงานกบับคุลากรและทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพ 

และตรงตามความต้องการของสงัคม (วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2558: ออนไลน์) ผู้บริหารจงึมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

โดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ย่ิงยงเมธี (2550: 86)  

ผลศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05 ในการจดัการศกึษาผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส�าคญัในการบริหาร 

จดัการ ทัง้การวางแผนงาน การด�าเนินงาน และประเมินผลของงาน เพ่ือให้สถานศกึษามีประสทิธิผล

ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ งานวิจัยส่วนใหญ่พิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นผลลัพธ์ของ 

การปฏิบตังิาน โดยมีนกัวชิาการทางการศกึษามีความคดิสอดคล้องกนัวา่ ประสทิธิผลของสถานศกึษานัน้

ขึน้อยู่กบัผู้บริหาร กระบวนการบริหาร ครู และกระบวนการเรียนการสอน (สดุาพร ทองสวสัดิ์ และ 

สจิุตรา จรจิตร, 2556: บทคดัย่อ) นอกจากนี ้ ยงัพบว่าประสิทธิผลขององค์การยงัเป็นข้อมลู เพ่ือ

สนบัสนนุการตดัสนิใจในการบริหารของผู้บริหาร ดงันัน้ องค์การจะประสบความส�าเร็จอยูร่อดและมัน่คง

ขึน้อยู่กบัความมีประสิทธิผลขององค์การ ถ้าองค์การสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์จะสามารถด�ารงอยู ่

ตอ่ไปได้ ถ้าไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ องค์การจะลม่สลายไปในท่ีสดุ (อลษิา สคุณุพนัธ์, 2555: 45) 

จากท่ีกลา่วมาในข้างต้นจะเห็นได้วา่ การบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิผล ผู้บริหารต้องปฏิบตัิงาน 

โดยใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารให้มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลของสถานศกึษา

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ สถานศึกษาจึงควรตระหนัก

ถึงความส�าคญัของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิผล ทัง้นีส้ภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 โดยเปรียบเทียบจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 กบัระดบัประเทศ ปีการศกึษา 2555-2557 พบวา่ คะแนน

เฉลี่ยร้อยละสงูกว่าระดบัประเทศ 7 รายวิชา ยกเว้น รายวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉล่ียต�่ากว่า

ระดบัประเทศอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ 3 ปีการศกึษา และพบวา่ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละสงู

กวา่ระดบัประเทศ 7 รายวิชา ยกเว้น รายวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากวา่ระดบัประเทศอยา่ง 

ต่อเน่ืองทัง้ 3 ปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต�่ากว่าระดบัประเทศ  
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2 รายวิชา คือ ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร์ (ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 

2558 ก: 17) จะเหน็ได้วา่ โดยภาพรวมแล้วผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ยงัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีจ�าเป็นต้อง

ได้รับการพฒันาให้สงูขึน้ ส�าหรับในด้านการบริหารจดัการพบวา่ ผลการประเมินคณุภาพภายในสถาน

ศกึษาโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

แสดงให้เหน็วา่ สถานศกึษาร้อยละ 47.54 ท่ีมีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในสถานศกึษา ท่ีมุง่สง่เสริม

การพฒันาจดัการเรียนการสอน ด�าเนินการจริงตามกรอบ และปฏิทินท่ีก�าหนด มีการประเมินสรุปผล 

และรายงานผลการนิเทศในทกุภาคเรียน (ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 2558  

ข: 2) อาจกล่าวได้ว่า ถ้าการจัดการศึกษาดี มีคุณภาพ ย่อมท�าให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

พร้อมเข้าสู่การแข่งขนั ทัง้นีผ้ลการส�ารวจของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือพฒันาการจดัการ (IMD 

2015) ได้จดัอนัดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการศกึษาของประเทศไทยพบวา่ ตวัชีว้ดัยอ่ย 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ปี 2557 อยูท่ี่อนัดบั 48 จาก 61 ประเทศ 

และเป็นอนัดบั 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย (ส�านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2558: 5) สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจบุนั ก�าลงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเรียกวา่ “VUCA 

World” คือมีความผนัผวน (volatility) ความไมแ่นน่อน (uncertainty) ความสลบัซบัซ้อน (complexity)  

ความก�ากวม (ambiguity) สงูเพราะฉะนัน้ผู้น�าท่ีจะน�าพาทีมงานให้มุง่มัน่ท�างานจนประสบผลส�าเร็จ

ได้นัน้ จะต้องเป็นผู้น�าท่ีมีภาวะของความเป็นผู้น�าท่ีไม่ใช่เพียงแค่มีแต่ความเก่งแต่เพียงอย่างเดียว  

แต่จะต้องมีความดีประกอบด้วย และเป็นผู้น�าท่ีครองใจทีมงานให้ได้ ผู้น�าประเภทนีจ้ะมีภาวะผู้น�า 

ท่ีเรียกว่า Authentic Leadership เป็นภาวะผู้น�าท่ีแสดงออก ส่ือความหมาย ถึงความเป็นตวัตน 

ท่ีแท้จริง ไมเ่สแสร้ง ตัง้แตแ่นวคดิ คา่นิยม พฤตกิรรมท่ีแสดงออก จงึจะสามารถครองใจคนได้ เม่ือผู้น�า

ท่ีเป็นของแท้สามารถครองใจ สร้างความศรัทธาตอ่ทีมงานได้ ไมต้่องหว่งเร่ืองการท�างานอ่ืน ๆ ไมว่า่ 

จะยากเยน็แสนเขญ็แคไ่หนก็จะส�าเร็จลลุว่งไปได้โดยงา่ย (สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต,ิ 2558: ออนไลน์) 

การบริหารจดัการงานในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีภาวะ

ผู้น�าท่ีแท้จริง ผู้บริหารสถานศกึษาท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงสามารถใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของตนในการ

สร้างบรรยากาศ การท�างานในสถานศกึษา ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ และ

ความยดึมัน่ผกูพนัของครูมากกวา่การเน้นวิชาการโดยตรง (ธีรภทัร กโุลภาส, 2556: 125) ด้วยเหตนีุ ้

การเสริมสร้างและพฒันาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาจงึมีความส�าคญัตอ่การพฒันา

คณุภาพการศกึษา

จากปัญหาดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพ่ือน�า

มาซึง่การปรับปรุง และพฒันาในโอกาสตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 

3. เพ่ือศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาซึง่เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผล

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

ตวัแปรการวจิยั

1. ตวัแปรต้น คือ ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของ Walumbwa 

et al. (2008: 95) ประกอบด้วย 1) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง 2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส  

3) คณุธรรมจริยธรรมภายใน และ 4) การประมวลผลท่ีสมดลุ

 2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของสถานศกึษาแนวคิดของ Caldwell & Spinks (1990  

อ้างถงึใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555: 174-176) ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูร 2) ด้านการตดัสนิใจ  

3) ด้านทรัพยากร 4) ด้านภาวะผู้น�า 5) ด้านบรรยากาศ และ 6) ด้านผลลพัธ์ 

โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

6 
 

 

ตวัแปรการวจิัย 
1. ตัวแปรต้นคือ ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวคิดของ Walumbwa et al. 

(2008: 95) ประกอบด้วย 1) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง 2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส 3) คณุธรรม

จริยธรรมภายใน และ 4) การประมวลผลท่ีสมดลุ 

2. ตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลของสถานศกึษาแนวคิดของCaldwell & Spinks (1990 อ้างถึงใน 

วิโรจน์  สารรัตนะ, 2555:.174-176) ประกอบด้วย 1) ด้านหลกัสตูร 2)ด้านการตดัสนิใจ 3)ด้านทรัพยากร4) 

ด้านภาวะผู้ นํา 5) ด้านบรรยากาศและ 6) ด้านผลลพัธ์ 

 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 

              ตวัแปรต้น              ตวัแปรตาม 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
สมมุตฐิานการวจิัย 
 ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 

สัมพันธภาพท่ีโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมภายใน และการประมวลผลท่ีสมดุลเป็น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 

คาํจาํกัดความตวัแปรการวจิัย 
1.  ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 มีความเข้าใจตนเอง มีคณุธรรมจริยธรรม มีการใช้อํานาจท่ีถกูต้องเพ่ือทีมงาน 

และเป้าหมาย มีการปฏิบตัติวัเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใสยดึมัน่ตอ่คา่นิยมในการดํารงชีวิต รู้จกัคา่นิยม

ภาวะผู้นําที่แท้จริงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง  

2) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส  

3) คณุธรรมจริยธรรมภายใน  

4) การประมวลผลท่ีสมดลุ 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
  1) ด้านหลกัสตูร  

  2) ด้านการตดัสนิใจ  

  3) ด้านทรัพยากร 

  4) ด้านภาวะผู้ นํา 

  5) ด้านบรรยากาศ 
  6) ด้านผลลพัธ์ 
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สมมุตฐิานการวจิยั
ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง           

สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรมภายใน และการประมวลผลท่ีสมดุลเป็น ปัจจัยท่ีส่งผล 

ตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
1.  ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริง หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 มีความเข้าใจตนเอง มีคณุธรรมจริยธรรม มีการใช้อ�านาจท่ีถกูต้อง 

เพ่ือทีมงาน และเป้าหมาย มีการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใสยึดมั่นต่อค่านิยมใน 

การด�ารงชีวิต รู้จกัคา่นิยมความเช่ือของตนเองท่ีแท้จริง และสามารถแปลงคา่นิยม และความเช่ือนัน้ 

ให้ออกมาเป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบตัท่ีิชดัเจน และมีวนิยัในการท�างานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

ประกอบด้วย 

 1.1  การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีรู้จกั

ตนเอง การประเมินตนเองอยา่งตรงไปตรงมา เข้าใจจดุดี จดุด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกตา่งของ

ตนเอง และเข้าใจผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน รับฟังความเห็นด้านลบตอ่ตนเองได้ ควบคมุพฤติกรรมจาก

อารมณ์ตา่ง ๆ ได้ 

 1.2  สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีมีการเปิดเผย

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานร่วมกนัอยา่งเปิดเผยถงึความคดิท่ีแท้จริงของตนมีการคดิ การพดู และ

การกระท�าท่ีสอดคล้องกนั สามารถควบคมุอารมณ์ได้

 1.3  คณุธรรม จริยธรรมภายใน หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ท่ีแสดงออก

ถงึคา่นิยมของตน และคณุธรรมท่ีตนมีในการบริหารงาน ใช้หลกัศีลธรรมเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ และ

ประพฤตปิฏิบตัิ

 1.4  การประมวลผลท่ีสมดลุ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศกึษา ในการรับฟัง

มมุมองของบคุคลท่ีเก่ียวข้องและคดิวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดก่อนการตดัสนิ และตดัสนิใจอยา่งเช่ือมัน่

วา่เป็นสิง่ท่ีถกูต้องเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ  

2.  ประสทิธิผลของสถานศกึษา หมายถงึ พฤตกิรรมของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 มีความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาเพ่ือให้มี

การปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ และสิง่แวดล้อม มีการบริหารจดัการท่ีบรรลเุป้าหมาย

และวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ มีผลการด�าเนินงานท�าให้เกิดความพงึพอใจแก่บคุลากร และเกิดประโยชน์

สงูสดุแก่สถานศกึษา
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 2.1  ด้านหลกัสตูร หมายถงึ ผู้บริหารสถานศกึษามีความรู้ความสามารถ ทกัษะท่ีจ�าเป็น

ต่อการพฒันาหลกัสตูร มีการวางแผน และการบริหารจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะให้แก่ 

ผู้ เรียนให้บรรลตุามเป้าหมายตามท่ีวางไว้ การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องกบัสภาพความต้องการ 

ของท้องถ่ิน ผู้ เรียนเกิดความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะ ทัศนคติท่ีดี และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

อยา่งถกูต้อง มีความสขุ

 2.2  ด้านการตดัสินใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากร ครู และ

ชมุชน มีสว่นร่วมในการคิด ปฏิบตัิ ตดัสนิใจด�าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการพฒันางานของ 

สถานศกึษา การตดัสนิใจเป็นไปตามขัน้ตอนของกระบวนการอยา่งรอบคอบ โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศ

ท่ีนา่เช่ือถือ และท�าให้เกิดความพงึพอใจและความรู้สกึรับผิดชอบร่วมกนั    

 2.3  ด้านทรัพยากร หมายถึง ผู้ บริหารสถานศึกษามีการจัดหาพัฒนาทรัพยากร 

ทางการศึกษาทกุประเภทท่ีมีในท้องถ่ิน และต่างท้องถ่ิน ซึง่ได้มาจากการด�าเนินงานหลายรูปแบบ  

เพียงพอกบัความต้องการของสถานศกึษา เพ่ือน�ามาใช้ให้การจดัการศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ ทรัพยากร

ทางการศกึษา ได้แก่ เงิน วสัด ุอปุกรณ์ บคุลากร ท่ีดนิ เทคโนโลยี อาคารเรียน เวลา ภมิูปัญญาในชมุชน 

และองค์กรทกุอยา่งของสงัคม

 2.4  ด้านภาวะผู้ น�า หมายถึง ผู้ บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร  

การจดัองค์การ วางแผนการก�าหนดนโยบาย การตดัสนิใจ การประสานงาน การแก้ปัญหา เป็นตวัแทน

ของกลุม่ในการติดตอ่สื่อสารกบับคุคลหรือหน่วยงานภายนอก และเป็นผู้จงูใจให้ครูร่วมมือกนัปฏิบตัิ

หน้าท่ีด้วยความเต็มใจ สามารถก�าหนดนโยบายและทิศทางการท�างานการบริหารจดัการหลกัสตูร 

และการสอน การพฒันานกัเรียน การพฒันาครู และการสง่เสริมบรรยากาศ สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม

การเรียนรู้

 2.5  ด้านบรรยากาศ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจบรรยากาศองค์การ 

ของสถานศึกษาของตน และหาวิธีปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศท่ีดี 

ในองค์การ ผู้บริหารส่งเสริมการยอมรับนบัถือ การไว้วางใจ การมีขวญัก�าลงัใจสงู การมีโอกาสใน 

การท�างาน การเตบิโตทางวิชาการและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง ครู นกัเรียน  

และบคุลากรในสถานศกึษา ท�าให้เกิดความพงึพอใจสอดคล้องกบัความต้องการของคนในองค์การ

 2.6  ด้านผลลพัธ์ หมายถึง ผลส�าเร็จของการบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหาร 

สถานศกึษาท่ีสามารถบริหารงานบรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินงานของสถานศกึษา 

ตามขอบขา่ยงานทัง้ 4 ด้าน 
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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   

วธีิด�าเนินการ
การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  

(descriptive research) โดยใช้บคุลากรเป็นหนว่ยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

ประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในสถานศกึษา สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 3,387 คน แบง่เป็นจ�านวนประชากรในจงัหวดันครปฐมทัง้หมด 1,773 คน 

และจงัหวดัสพุรรณบรีุทัง้หมด 1,614 คน

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ปีการศกึษา 2558 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie 

& Morgan (1970 อ้างถงึใน จิตตรัิตน์  แสงเลศิอทุยั, 2557: 124) การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้

วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น (proportional stratified random sampling) โดยกระจาย

ตามจงัหวดั ได้กลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 346 คน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

ผู้ วิจยัศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามค�านิยามศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรง

เชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ IOC (index of item objective congruence) เทา่กบั 0.67 

และ 1.00 ได้ข้อกระทงค�าถาม ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา จ�านวน 19 ข้อ และข้อกระทง

ค�าถามประสิทธิผลของสถานศกึษา จ�านวน 37 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (     - coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา เทา่กบั 0.97 

และคา่ความเท่ียงของประสทิธิผลของสถานศกึษา เทา่กบั 0.98 
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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) 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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การเกบ็รวมรวมข้อมูล

ผู้ วิจยัจดัส่งแบบสอบถาม จ�านวน 346 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากข้าราชการครูท่ี

ปฏิบตังิานในสถานศกึษา ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัคืนมา จ�านวน 

308 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 89

การวเิคราะห์ข้อมูล

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา และประสิทธิผลของสถานศกึษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (  ) 

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขต

คา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

 คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถงึ  มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล  

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีมากท่ีสดุ

 คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีมาก

 คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีปานกลาง

 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ มีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผล 

        ของสถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ

ส�าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวจิยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของ

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9

9 
 

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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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9

ภาวะผู้ น�า ท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.02, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยคณุธรรม

จริยธรรมภายใน อยูใ่นล�าดบัสงูสดุ (     = 4.09, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ 

(     = 4.09, S.D. = 0.70) สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส (     = 4.01, S.D. = 0.68) และการตระหนกัรู้ในคณุคา่

ของตนเอง (    =3.89, S.D. = 0.73) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหาร 

  สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

9 
 

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
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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) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตค่าเฉลี่ยตาม
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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 และประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้การหาค่าเฉล่ีย (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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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 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 

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 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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   สถานศกึษาในระดบัท่ีปานกลาง 
 คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสทิธิผลของ 
       สถานศกึษาในระดบัท่ีน้อย 

 คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา/ประสิทธิผลของ 
    สถานศกึษาในระดบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้ น าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
               ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑿= 4.02, S.D. = 0.63) และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าท่ี
แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยคณุธรรมจริยธรรมภายใน อยู่ในล าดบัสงูสดุ 
(�̅�𝑿= 4.09, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดลุ (�̅�𝑿=4.09, S.D. = 0.70) สมัพนัธภาพท่ี
โปร่งใส (�̅�𝑿=4.01, S.D. = 0.68) และการตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง (�̅�𝑿=3.89, S.D. = 0.73) 
ตามล าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา     
                     สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  

(n = 308) 
ข้อ ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. ระดับ ล าดบั 
  1. การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง 3.89 0.72 มาก 4 
  2. สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส 4.01 0.68 มาก 3 
  3. คณุธรรมจริยธรรมภายใน 4.09 0.69 มาก 1 
  4. การประมวลผลท่ีสมดลุ 4.09 0.70 มาก 2 

รวม 4.02 0.63 มาก  
 

X

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.03, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ประสทิธิผล 

ของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยด้านหลกัสตูร และด้านภาวะผู้น�าอยู่ในล�าดบัสงูสดุ  

(   = 4.09, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ (   = 4.06, S.D. = 0.70) ด้านบรรยากาศ  

(     = 4.05, S.D. = 0.73)  ด้านการตดัสนิใจ (    = 3.98, S.D. = 0.71) และด้านทรัพยากร (     = 3.90, 

S.D. = 0.69) ตามล�าดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล�าดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดั 

  ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
   ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ( X̅ = 4.03, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของ
สถานศกึษา อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านหลกัสตูร และด้านภาวะผู้น าอยู่ในล าดบัสงูสดุ (X̅= 4.09, 
S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ (X ̅= 4.06, S.D. = 0.70) ด้านบรรยากาศ (X̅ = 4.05, S.D. = 
0.73)  ด้านการตดัสินใจ (X̅ = 3.98, S.D. = 0.71) และด้านทรัพยากร (X̅ = 3.90, S.D. = 0.69) ตามล าดบั 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัด

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  
 (n = 308) 

ข้อ ประสิทธิผลของสถานศกึษา  S.D. ระดับ ล าดบั 
1. ด้านหลกัสตูร 4.09 0.64 มาก 1 
2. ด้านการตดัสินใจ 3.98 0.71 มาก 5 
3. ด้านทรัพยากร 3.90 0.69 มาก 6 
4. ด้านภาวะผู้น า 4.09 0.64 มาก 1 
5. ด้านบรรยากาศ 4.05 0.73 มาก 4 
6. ด้านผลลพัธ์ 4.06 0.70 มาก 3 

 รวม 4.03 0.63 มาก  
 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 
ประกอบด้วย การประมวลผลท่ีสมดลุ (X4) การตระหนกัรู้ในคณุค่าของตนเอง (X1) และคณุธรรมจริยธรรม
ภายใน (X3) เป็น ตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถอภิปรายความผนัแปรของประสิทธิผล
ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 (Ytot) ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 

  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  

  เขต 9

อภปิรายผล
ผลจากการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 สามารถอภิปรายผลตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้

1.  ภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมากทุกด้าน โดยคณุธรรมจริยธรรมภายใน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา คือ การประมวลผล 

ท่ีสมดลุ สมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส และการตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเองตามล�าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 

การเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกผู้ มีความรู้ความสามารถใน 

การบริหารงานในหน้าท่ี และมีความเหมาะสมกบัต�าแหนง่ ทัง้ยงัจะได้รับการพฒันาและอบรมอยา่งเข้ม  

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ ใต้บงัคบับญัชาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก�าหนด ประกอบกบัพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ให้มี

การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งและ 
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บางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะท�าให้การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเกิดประสทิธิภาพประสทิธิผลและความก้าวหน้า 

แก่ราชการ สอดคล้องกบังานวิจยัของธีรภทัร กุโลภาส (2556: 125) ท่ีได้ศึกษาอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าท่ีแท้จริงท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยมีการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการและ 

ความยืดมัน่ผกูพนัของครูเป็นตวัแปรส่งผ่านและขนาดโรงเรียนเป็นตวัแปรปรับ: การวิจยัแบบผสม

วิธี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงสามารถใช้ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของตน 

ในการสร้างบรรยากาศการท�างานในโรงเรียน ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ 

และความยดึมัน่ผกูพนัของครูมากกวา่การเน้นวิชาการโดยตรง เน่ืองจากผู้บริหารสถานศกึษามีหน้าท่ี 

ส�าคญัในการตดัสินใจเพ่ือการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ีรับฟังมุมมองของบุคคลท่ีเก่ียวข้องและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดก่อนการตดัสิน และตดัสินใจ 

อย่างเช่ือมัน่ว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้องเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ ย่อมเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจของ 

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาน�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

ทกุด้าน โดยด้านหลกัสตูรและด้านภาวะผู้น�า มีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านผลลพัธ์ ด้านบรรยากาศ 

ด้านการตดัสินใจ และด้านทรัพยากร ตามล�าดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้การศกึษาเป็นการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา

ความเจริญงอกงามของบคุคล การบริหารงานสถานศกึษาเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีช่วยให้คนในสงัคม 

มีความรู้ความสามารถในการด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข การศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญใน 

การพฒันาประเทศ รวมทัง้ในหมวดท่ี 8 วา่ด้วย ทรัพยากรและการลงทนุทางการศกึษา มาตรา 62  

จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ตดิตามและประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลการใช้จา่ยงบประมาณ

การจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัการศกึษา แนวทางจดัการศกึษาและคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

โดยหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบภายนอก ประกอบกบัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ได้ก�าหนดจดุเน้นเพ่ือใช้ในการพฒันาด้านการศกึษา ด้านงานท่ีเก่ียวกบั

การจดัการเรียนรู้ การน�าหลกัสตูรไปใช้ให้บรรลตุามจดุประสงค์ของหลกัสตูร ตลอดจนมีคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ และมีสมรรถนะส�าคญัตามท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ครูสามารถสง่เสริมและให้โอกาส

ผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้ คอยให้ความชว่ยเหลือ แนะน�าแก้ปัญหาและให้ก�าลงัใจ รวมถงึการจดั

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน เพ่ือการพฒันาด้านการศกึษาขึน้ เพ่ือให้โรงเรียนน�าไปประยกุต์

ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการพฒันาการศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ในด้านประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลในการปฏิบตังิาน ครูสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และผู้ เรียน 
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มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของกษมาพร  ทองเอือ้ (2555: 112) ท่ีได้ศกึษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ปัจจยัลกัษณะสภาพแวดล้อม 

อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุวรรณ  วจิิตรวงศ์วาน (2556: 118) ได้ศกึษาการตดัสนิใจ 

ของผู้บริหารกบัการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนมธัยมศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ การตดัสนิใจของผู้บริหาร 

โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของวิทยา สวนกหุลาบ (2558: 97) 

ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สงักัดส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ประสิทธิผลการจดัการศกึษาของ 

สถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านความพึงพอใจในงานของครู 

รองลงมา คือ ด้านคณุลกัษณะของผู้ เรียน และด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัของปัจจยัท่ีสง่ผล

ต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก�าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น�าทางการศึกษาของผู้บริหาร และ 

น้อยท่ีสดุ คือ ด้านการจดักระบวนการเรียนรู้ สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 

มากน้อยเพียงใดนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร

สถานศกึษาเป็นผู้ก�าหนดทิศทางในการมุง่ไปสูก่ารยกระดบัประสิทธิผล และเป็นผู้สร้างความเช่ือมัน่

แก่ผู้ตาม ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

น�าไปสูป่ระสทิธิผลท่ีมุง่หมายร่วมกนั  

3. ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ 

การประมวลผลท่ีสมดุล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของสถานศกึษา อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 งานวิจยันี ้ พบว่า ภาวะผู้น�า

ท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย การประมวลผลท่ีสมดุล การตระหนักรู้ในคุณค่า 

ของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน สามารถร่วมกันท�านายประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ได้ร้อยละ 80.30 ทัง้นีเ้น่ืองจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2545 หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมี

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ซึง่การขอขึน้ทะเบียนรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศกึษา 

จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว และเป็นผู้ มีมาตรฐานความรู้ด้านหลักการและ

กระบวนการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับผู้ บริหารสถานศึกษาและผ่าน 

การอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรองประสบการณ์วิชาชีพ  

ประกอบกบัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 

การศึกษาตามจุดเน้นปีงบประมาณ 2559 ในจุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาโดยสถานศกึษาด�าเนินการบริหารบคุลากรด้วยหลกัธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนบัสนนุ  
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พฒันา มอบหมายงานตามความสามารถความถนดัของครูและบคุลากรทางการศึกษา มีกิจกรรม  

สร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ทัง้นีผู้้ บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงคือความเข้าใจตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีการใช้อ�านาจท่ีถกูต้องเพ่ือทีมงาน และเป้าหมาย มีการปฏิบตัิตวัเป็นแบบอย่าง มีความโปร่งใส 

ยึดมั่นต่อค่านิยมในการด�ารงชีวิต และมีวินัยในการท�างานย่อมสามารถน�าพาสถานศึกษา 

ไปสู่ความมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ย่ิงยงเมธี (2550: 86-87) ได้ศึกษา 

ภาวะผู้ น� า ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขัน้ พื น้ฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�ากับประสิทธิผล

การบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ

ภาวะผู้ น�าท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดบั .05 ตามล�าดบั ได้แก่ ความมีบารมี การดลใจ การกระตุ้น การใช้ปัญญา การมุ่งสมัพนัธ์

เป็นรายคน สอดคล้องกบังานวิจยัของงามตา ธานีวรรณ (2553: 100-101) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผล

ตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธร พบวา่ ประสิทธิผลโรงเรียนสงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษายโสธร มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ด้านแรงจงูใจ 

ด้านการส่ือสารทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ ท่ีระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ทัง้ 3 ด้าน 

โดยเรียงล�าดบัดงันี ้ ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าปัจจยัด้านแรงจงูใจปัจจยัด้านการสื่อสารสามารถพยากรณ์

ประสทิธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 34.90 อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ สรุปได้วา่หวัใจของ 

การเป็นผู้น�าคือความน่าเช่ือถือ ซึง่เป็นสิ่งท่ีท�าให้ผู้ตามยอมรับและยินดีปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ 

ก่อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ความน่าเช่ือถือเกิดจากผู้บริหารแสดงว่าตนเองเป็นผู้ มี 

ความรู้ความสามารถ ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืน มีการตดัสนิใจท่ีรอบคอบ ค�านงึถงึผลประโยชน์

ของสถานศึกษาเป็นส�าคญั และมีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีแสดงถึงการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม ผู้บริหาสถานศกึษาท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงเป็นผู้ ท่ีมีความนา่เช่ือถือยอ่มท�าให้การบริหารงาน

ของสถานศกึษาเจริญก้าวหน้าและบรรลผุลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

 1.1 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส่งเสริมภาวะผู้ น�าท่ีแท้จริงของผู้ บริหารสถานศึกษา ด้านตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 

โดยการฝึกอบรมผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านรับรู้และยอมรับในจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง 

ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถรับฟังความคดิเหน็ท่ีเป็นด้านลบของตนเองได้
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 1.2   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม 

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสมัพนัธภาพท่ีโปร่งใส โดยการฝึกอบรมผู้บริหาร 

สถานศกึษาให้มีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ได้ดีแม้ในสถานการณ์วิกฤต และเป็นผู้ ท่ีแสดง

การกระท�าท่ีสอดคล้องกบัค�าพดูของตนเอง

 1.3   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ด้านทรัพยากร โดยสง่เสริมให้ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถจดัหา และ

พฒันาทรัพยากรทางการศกึษา เพียงพอกบัความต้องการของบคุลากรในสถานศกึษา และสามารถ

จดัหา และรวบรวมทรัพยากรทางการศกึษาทัง้ในท้องถ่ิน และตา่งท้องถ่ิน

 1.4   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ด้านการตดัสินใจ โดยการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาให้สามารถจงูใจ 

ให้บคุลากร ครู และชมุชนเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินงานของสถานศกึษา และมี

การบริหารงานท่ีตรงตามความต้องการของ บคุลากร ครู และชมุชน 

 1.5   ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริม

ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านคณุธรรมจริยธรรมภายใน ด้านตระหนกัรู้ในคณุคา่ 

ของตนเอง และด้านการประมวลผลท่ีสมดลุ ให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือสง่เสริมประสทิธิผลของสถานศกึษา

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

 2.1  ควรศกึษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ในสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน

 2.2  ควรศกึษาภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ขวญัและก�าลงัใจของ

ข้าราชการครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

 2.3  ควรศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน

สรุป
ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น

ระดบัมากทกุด้าน และประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบั

มากทกุด้าน และภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย 

ดงันี ้ การประมวลผลท่ีสมดลุ การตระหนกัรู้ในคณุคา่ของตนเอง และคณุธรรมจริยธรรมภายใน เป็น
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ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 งานวิจยันีพ้บว่า ภาวะผู้น�าท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา  

ซึ่งได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดุล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมภายใน  

สามารถร่วมกนัท�านายประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 9 ได้ร้อยละ 80.30 
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