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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของ

โรงเรียน จ�านวน 196 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตั่วอย่างแบบจัดชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ 

เก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาครทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับคือปัจจัยด้าน การสนับสนุนทางสังคม สุขภาพจิต 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน (2) ผู้บรหิารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตอ�าเภอเมอืง

สมุทรสาคร มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก (3) ทั้ง 4 ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกค่อนข้างสูงกับภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญย่ิงทางสถิติ และ (4) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ร่วมกันส่งผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม โดยสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น�าของผู้บริหารได้มากถึงร้อยละ 77 เฉพาะปัจจัยด้านความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพียงปัจจัยเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 67

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล, ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ABSTRACT

 The main purposes of this research was to study the factors that affecting the leadership 

of secondary school administrators in Maung district, Samutsakorn province. . The samples in 

this study were 196 personnel who have worked in those school. The instrument for gathering the 

data was a questionnaire and data were analyzed by using descriptive statistics namely 

percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and the inferential statistics using  

the Pearson Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression.

 The results of this research revealed that (1) All of factors that lead to study were concerning 

with the school administration indicated at high level, that were the aspect of social supported, 

mental health, achieved motivation, and administrators ‘job satisfaction respectively.  

(2) The leaderships of the secondary school administrators at Maung district, Sumutsakorn province 

was indicated at high level. (3) 4 factors were highly statistical significant positive correlation with 

the secondary school administrators’ leadership. And (4) The 3 factors : administrators s’job 

satisfaction, achieved motivation, and could be explain the secondary school administrators 

leadership at 77%, especially the job satisfaction could be 67% explained.

Keyword : Factors affecting, leadership of secondary school administrators

บทน�า 

 โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

ในระดับปฏิบัติการที่ส�าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน 

เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับ

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน 

เพือ่ให้การเรยีนการสอนบรรลจุดุมุง่หมายท่ีก�าหนด

ไว้ในหลักสูตร โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวการ

ส�าคัญที่จะท�าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอยู่ที่

คุณลักษณะของผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน และ

สถานการณ์ท่ีบรหิารในปัจจบุนั โดยมอีงค์ประกอบ

หรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง หลายประการ คือ ด้านการ

สนับสนุนทางสังคม (Magusson and Endler, 

1989: 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 

2541: 105) และ ด้านจิตลักษณะซึ่งอยู่ภายใน  

ท่ีส�าคญัๆ ประกอบด้วย 1) สตปัิญญา 2) ประสบการณ์

ทางสังคม 3) สุขภาพจิต 4) เหตุผลเชิงจริยธรรม  

5) ลักษณะมุ ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง  

6)  ความเชื่อในอ�านาจตนหรืออัตมโนทัศน ์   

7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 8) ทัศนคติคุณธรรมและ 

ค่านิยม 9) ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน  

(ดวงเดอืน พันธุมนาวิน, 2539: 3-5) โดยจติลักษณะ

เหล่านี้ จะเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในการ

แสดงออกของการใช้อ�านาจท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้ ท่ี

เก่ียวข้องในสถานการณ์การบริหารซึ่งก็คือภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าการ

แสดงพฤตกิรรมหรอืภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีน

นบัว่ามคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการบริหารการศึกษา 

เพราะมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับผลผลติของโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ตลอดจน 
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ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร ส่งผลหรือมีอิทธิพล 

ต่อสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างานและ

การเรยีนรู ้รวมท้ังภาวะผูน้�ายังมคีวามสมัพันธ์เชงิลบ

กับความเครยีดในองค์กรอกีด้วย การด�าเนนิการใดๆ 

ให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมภีาวะผูน้�าสงูสดุจะสามาถน�าพา

โรงเรยีนไปสูค่วามส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ

เช่นกัน นั่นก็คือผลส�าเร็จทุกอย่างจะต้องตกไปสู ่

เด็กนักเรียน การท�าให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี 

มคีณุธรรม และมคีวามสขุในชวิีต เพ่ือเป็นก�าลงัของ

ชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 ผู ้ วิจัยมีความตระหนักอย่างย่ิงว่าการ

บริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ

ของชมุชนและสงัคม จะต้องอาศัยผูน้�าของโรงเรยีน

ที่มีภาวะผู้น�าเท่าน้ัน จึงท�าให้มีความสนใจที่จะ

ศึกษาว่าตามกรอบแนวคิดท่ีได้มาจากการวเิคราะห์

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องน้ัน  

เมื่อน�ามาศึกษาในสถานการณ์ใหม่น้ี ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นอย่างไร และการที่เป็น

เช่นนั้น มีปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยทางด้าน 

จิตลักษณะ ปัจจัยใดบ้างท่ีเก่ียวข้องหรือมีอิทธิพล

กับการแสดงพฤติกรรมการใช้อ�านาจบริหารหรือ

ภาวะผูน้�า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้

มีความคาดหวังว่าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้  

จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารโรงเรียนและ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนในเขตเมืองท่ีเป็นโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถน�าไปใช้เป็น 

กรอบและหรือรายละเอียดต่อยอดในการส่งเสริม

สถานการณ์และจิตลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

ให้มีภาวะผู้น�าท่ีเข้มแข็งย่ิงขึ้นอันจะส่งผลโดยตรง

ต่อการบรหิารสถานศึกษาหรอืโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ในเขตเมอืง รวมท้ังเป็นแนวทางให้แก่โรงเรยีนอืน่ๆ 

ในบริบทเดียวกัน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลในการบรหิารจดัการตามทีมุ่ง่หวังต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกับภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัทีส่�าคญัในการพยากรณ์

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

สมมติฐานในการวิจัย

 อย่างน้อยมี 2 ปัจจัย ที่ร่วมกันอธิบายหรือ

พยากรณ์ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังนี้ผู ้ วิจัยมุ ่งศึกษาปัจจัย 

บางปัจจัยเท่าน้ันท่ีเก่ียวข้องและคาดว่าจะส่งผล

หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวัดสมทุรสาคร โดยปัจจยัดังกล่าว ผูวิ้จัยใช้แนวคิด

ของนักจิตวิทยาสังคมคือ Magusson and Endler 

(1989,หน้า 18-20 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน,

2541,หน้า 105) และจากแนวคิดของ ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน (2539 : 3-5) ส่วนภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนได้ท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้น�า 

ที่แสดงพฤติกรรมออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยมี

ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กัน 

แสดงเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังนี้

  ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรพยากรณ์ ตวัแปร

ตามหรือตัวแปรเกณฑ์
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มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมื อง จั งหวัด
สมทุรสาคร  
สมมตฐิานในการวิจัย 

อย่ าง น้ อย มี  2 ปั จจัย  ท่ี ร่วมกัน
อธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมทุรสาคร  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี ผู้้ วิจัยมุ่ งศึกษา
ปัจจยับางปัจจยัเท่านัน้ท่ีเก่ียวข้องและคาดว่า
จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือภาวะ
ผู้ น าของผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยปัจจัย
ดังกล่าว ผู้ วิจัยใช้แนวคิดของนักจิตวิทยา

สั ง ค ม คื อ  Magusson and Endler 
(1989,ห น้ า  18-20 อ้ า งถึ งใน  ดวงเดื อน 
พัน ธุมนาวิน ,2541,ห น้ า  105) และจาก
แนวคิดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 
3-5) ส่วนภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนได้
ท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะของผู้ น าท่ีแสดง
พฤติกรรมออกมาให้ผู้ เก่ียวข้องรับรู้ได้ โดยมี
ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  แ ล ะ ตั ว แ ป ร ต า ม ท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนั แสดงเป็นกรอบแนวคดิของ
การวิจยัได้ดงันี ้
 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร
ตามหรือตวัแปรเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
การด าเนินการวิจัย 
  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพยากรณ์ 
(Prediction Research) ท่ี มุ่ ง อ ธิ บ า ย
ลกัษณะของตวัแปรพยากรณ์หลายตวักบัตวั

แ ป ร เก ณ ฑ์ เ พี ย ง  1 ตั ว แ ป ร  โ ด ย มี
วิธีด าเนินการดงันี ้คือ 
 ขัน้ตอนแรก วิเคราะห็และสงัเคราะห์
เ นื ้อ ห า ส า ร ะ  (Content analysis) เ พ่ื อ
ก าหนดกรอบตัวแปรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัจจยัท่ีคาดวา่ส่งผลตอ่การแสดงพฤติกรรม
หรือภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประกอบด้วย   
      1.  การสนบัสนนุทางสงัคม 
      2.  สขุภาพจิต 
      3.  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
      4.  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
 

ภาวะผู้น าของผู้ผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศกึษาในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 

 

 
การด�าเนินการวิจัย

  การวิจัย น้ี เป ็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ 

(Prediction Research) ท่ีมุ่งอธิบายลักษณะของ

ตัวแปรพยากรณ์หลายตัวกับตัวแปรเกณฑ์เพียง  

1 ตัวแปร โดยมีวิธีด�าเนินการดังนี้ คือ

 ขัน้ตอนแรก วิเคราะห็และสงัเคราะห์เนือ้หา

สาระ (Content analysis) เพ่ือก�าหนดกรอบตัวแปร

ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยน้ี ทั้งตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปร 

ที่สังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อน�าไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2

 ขั้นตอนท่ีสอง วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของตัวแปรปัจจัยต่างๆ จากขั้นตอนแรก 

และใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือหาว่ามีปัจจัยใดบ้าง 

ทีเ่ป็นตัวแปรพยากรณ์มอิีทธิพลส่งผลต่อภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑ์

  ประชากรหลกัทีใ่ช้ในการวิจยั คือ บคุลากร

ทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนมธัยมศกึษา ในเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2559 จ�านวน  

5 โรงเรียน มีจ�านวนทั้งสิ้น 386 คน ซึ่งได้จากการ

สุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) ได้บคุลากรจ�านวน 196 คน เป็นตวัแทน

ในการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

จ�านวนมากเพียงพอและมีความน่าเชื่อถือได้  

ไม่น้อยกว่าขัน้ต�า่ตามตารางก�าหนดขนาดตวัอย่าง

ของ Krejcie and Morgan (1970) 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการ วิจัยค ร้ัง น้ี เป ็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สอบถามข้อมลูพ้ืนฐาน หรือ Demographic variables 

จากกลุ่มตัวอย่าง และมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดบั เพ่ือสอบถามความคดิเห็น 

โดยก�าหนดเป็นคะแนนดังนี้

 5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมากที่สุด

 4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับมาก

 3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับปานกลาง

 2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อย

 1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการนั้นๆ มีความ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารในระดับน้อยที่สุด
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แบบสอบถามในแต่ละตอนได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ค่า IOC. 

ไม่น้อยกว่า 0.50 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach ในแต่ละตัวแปรแฝงดังน้ี การสนบัสนนุ

ทางสังคม เท่ากับ 0.89 สุขภาพจิต เท่ากับ 0.88  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เท่ากับ 0.93 ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.94 และภาวะผู้น�า

ของผู้บริหาร เท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่ามีความถูกต้อง

และมคีวามเชือ่มัน่ (Reliability) สงูเพียงพอส�าหรบั

น�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ลกัษณะของตวัแปรต่างๆ ทีศึ่กษาตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน 

(Inferential statistics) เพ่ือประมาณค่าพารามเิตอร์

ด้วยค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันใด (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

 1. ปัจจยับางประการทีเ่ก่ียวข้องกับผูบ้รหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร พบว่ามีอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม

ล�าดับได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ด้านสุขภาพจิต ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และด้าน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 2. ตัวบ่งชี้ในแต่ปัจจัยดังกล่าว ที่ผู้บริหาร

โรงเรียนยังด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลางหรือ 

สงูกว่าเลก็น้อยเท่านัน้ มดัีงนี ้: ความสมัพันธ์ทีดี่กับ

ผู ้ปกครองนักเรียนหรือผู ้น�าชุมชน หรือชุมชน;  

การเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเรงิ คุยสนกุ ไม่เครยีด ท�าให้

รู้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างานด้วย; การใช้ปฏิภาณ

ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า; การแก้

ปัญหาด้วยวิธีการแบบใหม่ๆ ; การได้รับการยอมรับ

นับถือจากผู้บริหารโรงเรียนอื่นๆ ; การได้รับการ

ยอมรับจากผู ้ใต้บังคับบัญชา; และ การได้รับ 

ผลตอบแทนจากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ

 3. พฤติกรรมหรือภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียนในมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัด

สมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก โดยตวับ่งชี ้3 อันดบัแรก 

ได้แก่รายการ การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย และ

มคีวามเหมาะสม ; มกีารวางแผนในการบริหารงาน

ทุกงานและมุ่งที่ผลสัมฤทธ์ิ; และการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู ้ร ่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาและ 

ความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ

 ส่วนรายการที่ผู ้บริหารโรงเรียนมีการ

แสดงออกมาค่อนไปทางระดับปานกลางมีจ�านวน 

4 รายการ ได้แก่ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

กล้าเผชิญกับปัญหา และแก้ไขโดยสันติวิ ธี ;  

การอ�านวยความสะดวกในด้าน สื่อ วัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ประสบ 

ผลส�าเร็จ; การสร้างขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตังิาน

แก่บคุลากรเสมอว และ การแสดงความห่วงใยและ

ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือ

มีความเดือดร้อน

 5. ปัจจัยที่น�ามาศึกษาทั้ง 4 ปัจจัยมีความ

สมัพันธ์เชงิบวกในระดบัสงูอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .01 กับภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน  

โดยเรยีงตามล�าดบั คอืปัจจยั ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, สุขภาพจิต, และ 

การสนับสนุนทางสังคม และในจ�านวนน้ีมีเพียง  

3 ป ัจจัยเท ่านั้นที่ ร ่วมกันส ่งผลมีอิทธิพลต่อ 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยสามารถร่วมกัน

อธบิายความแปรปรวนของภาวะผู้น�าของผูบ้ริหาร
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โรงเรยีนมธัยมศกึษา ได้มากถึงร้อยละ 77 โดยเฉพาะ 

ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปัจจัยเดียว

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้สูงถึงร้อยละ  

67 ; แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้เพียงร้อยละ 6 ส่วนสขุภาพจติ สามารถ

อธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 4

อภิปรายผล

 กล่าวได้ว่าประสทิธิภาพของโรงเรยีนขึน้อยู่

กับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร (ณัฐพงศ์ บุณยารมย์, 

2554: 107-111) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นทั้งผู้น�าทาง 

การศกึษา จะต้องใช้ภาวะผู้น�าและใช้ความสามารถ

ในการบรหิารจดัการศึกษาในโรงเรยีน (Knezevich,

1984, : 323 อ้างถึงใน บัณฑิต แท่นพิทักษ์,

2540:55; สัมมา รธนิธย์, 2554) จากสาระดังกล่าว 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกต ดังนี้

 1) จากข้อค้นพบที่ผู้บริหารโรงเรียนมัธยม

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม 

มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีจ�านวนเกินกว่า

ครึ่งเล็กน้อยเท่านั้น (51.53%) รองลงมามีอยู่ 

ในระดับปานกลางและน้อย (39.25%) ในระดับ

มากที่สุดมีเพียงร้อยละ 8.67 เท่านั้น อีกทั้งยัง 

พบว่าภาวะผู ้น�ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ

ประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียน จึงแสดง 

ให้เห็นว่าโดยรวมยังสามารถบริหารงานโรงเรียน 

ให้มปีระสทิธิผลได้อยู่ ซึง่เมือ่พิจารณาในรายละเอยีด 

จ�านวนตวับ่งชีภ้าวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีน่�ามาศึกษา

จ�านวน 24 รายการ มหีลายรายการทียั่งอยู่ในระดับ

กลาง ๆ ได้แก่ (1) “การสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏบิติังานแก่บคุลากร” ( X = 3.43, S.D= 92), 

(2) “การแสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือ

เมื่อบุคลากรประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน” 

( X =3.47,  S.D= 91) (3) “ความเชื่อมั่นในตนเอง

กล้าเผชิญกับปัญหา และแก้ไขโดยสันติวิธี” ( X = 

3.51, S.D.= 84), และ (4) “การอ�านวยความสะดวก

ในด้าน ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ของโรงเรยีน” ( X .52, S.D. = 85) ดงันัน้การแสดง

พฤติกรรมในการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จึงยัง

สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อีก โดยเฉพาะ

พฤติกรรมที่บ่งบอกภาวะผู้น�าในรายการดังกล่าว 

หากผูบ้ริหารโรงเรียนได้มกีารตรวจสอบด้วยตนเอง

และน�าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มี

เพ่ิมขึน้ ก็จะท�าให้ระดับภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารเพ่ิมขึน้

และส่งผลต่อประสทิธิผลในการบรหิารงานโรงเรยีน

เพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย สอคล้องกับ Hoy & Miskel 

(2005: 134) ท่ีกล่าวว่าหากผู้บริหารมีแรงจูงใจ 

เพื่อความส�าเร็จ มีความกระตือรือร้นที่จะรับข้อมูล

ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา ก็จะเป็นผู ้บริหาร 

ที่มีคุณภาพ การบริหารงานโดยใช้สติปัญญา  

การบริหารแบบมุ่งสัมพันธ์จึงต้องมีความตระหนัก

มากๆ โดยเฉพาะการให้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย

ด้วยความจริงใจและการให้บุคลากรท�างานแบบ 

มีส่วนร่วม เป็นต้น (Chapin, 1997: 317) เช่นเดียว

กับ Combs (1988: 29) ท่ีกล่าวไว้ว่าในกระบวนการ

เปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิผลน้ัน ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครูเสียก่อน โดย : 

สร้างความสมัพันธ์ท่ีดกัีบคณะคร ูให้รูส้กึว่าพวกเขา

มีความส�าคัญ มีคุณค่า มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน สิ่งที่

เป็นปัญหา ค่านิยม เป้าหมาย และทางเลือกที่เป็น

ไปได้ รวมท้ังผูบ้รหิารจะต้องใส่ใจในการตรวจสอบ

และปรบัปรงุคุณลกัษณะส่วนตวั เช่น เจตคติ แรงจงูใจ 

และบุคลิกภาพ พร้อมกับการแสดงพฤติกรรมผู้น�า 

ได้แก่ การสัง่การ การสนบัสนุน การมส่ีวนร่วม และ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Chung and Megginson, 1981: 
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282 อ้างถึงใน ชลี แต่รุ่งเรือง, 2536: 22) ซึ่งผลการ 

กระท�าดังกล่าวย่อมท�าให้เกิดความพึงพอใจ 

โดยเฉพาะกับผูม้ส่ีวนได้เสยีกับโรงเรยีน ก็นอกจาก

จะท�าให้ผูบ้รหิารเพ่ิมภาวะผูน้�า แล้วยังส่งผลท�าให้

เกดิสมัฤธ์ิผลในการบรหิารงานของโรงเรยีนในท่ีสดุ

 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารงานของ

โรงเรียนให้บรรลุผลทั้ง 4 ปัจจัยน้ัน พบว่ามีการ

ด�าเนนิการอยู่ในระดบัมากทัง้สิน้ โดยเฉพาะปัจจยั

ด้านการสนับสนุนทางสังคม มีอยู่ในระดับสูงกว่า

ทกุด้าน รองลงมาคือปัจจยัด้านสขุภาพจติ และด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่วนปัจจัยด้านความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมีอยู่ในระดับมากแต่ค่อนมา 

ทางปานกลาง ดังนั้นหากเพ่ิมความเข้มข้นในการ

ด�าเนินการของปัจจัยดังกล่าวให้มากขึ้นก็ย่อมจะ

เกิดผลผลดีต่อการบริหารโรงเรียนมากย่ิงขึ้นด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน 

อาทิ Magusson and Endler (1989: 18-20) และ 

ดวงเดือน พันธุมานาวิน (2541: 105) ดังน้ัน 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร จึงควรมีการวิเคราะห์ในเชิง

ระบบตามแนวคิดของ SBM. (School Based 

Management) ย้อนกลบัไปพิจารณาว่าผลท่ีเกิดข้ึน 

(Output/ outcome) เช่นนัน้ แม้จะเป็นมมุมองตาม

การรบัรูข้องบคุลากร ก็พอจะพิจารณาได้ว่ามมีลูเหตุ

จากปัจจัย (Input) หรือกระบวนการ (Process) ใด 

รายการย่อยในปัจจยัใดทีดี่อยู่แล้ว ก็ควรด�ารงคงไว้

และเร่งท�าให้ดย่ิีงขึน้ต่อไปเพ่ือให้เป็น Best Practice 

ส่วนรายการใดที่ยังด�าเนินการได้ผลระดับกลางๆ 

หรือไม่สูงมากก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

ความเห็นของผู้อยู่โดยรอบเป็นบวกยิ่งขึ้นไป อาทิ

  2.1 ปัจจัยด้านการสนัสนุนทางสังคม 

โดยรวมโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับมาก 

แสดงว่าผู ้บริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุน 

ในลักษณะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียน 

อาจเป็น บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ House, Robert J. 

(1981) และ Israel, Babara A. (1985) และ Tiden 

and Weinert (1987: 78) แต่ในขณะเดียวกันก็พบ

ข้อมลูบางประเดน็ท่ีต้องตัง้เป็นข้อสังเกต เพราะมอียู่ 

1 รายการ คือ “ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

นักเรียนหรือผู ้น�าชุมชนหรือชุมชน” ท่ีเก่ียวข้อง 

ในระดับมากแต่ค่อนมาทางปานกลาง ( X = 3.59,

..DS = 79) แสดงว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนบางแห่งยังมี

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและกับชุมชน

ไม่ค่อยดนีกั ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่มอีายุมาก 

และเพ่ิงเข้ามาท�าหน้าท่ีบริหารไม่นาน (ประมาณ 

1-2 ปี) จึงควรที่ผู้บริหารต้องหาแนวทางว่า จะต้อง

ท�ากิจกรรมใดบ้าง เพ่ือเพ่ิมความสมัพันธ์ให้มมีากขึน้ 

ซึ่งก็สามารถท�าได้ ประสิทธ์ิ เผยกลิ่น (2527)  

ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียน (1) ควรเปิดโอกาสให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนยุทธศาตร์

เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ผูเ้รียน โดยเชญิผูน้�าชมุชน เช่น 

พระภิกษุ ผู้ปกครอง นักเรียน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิ อบต. อบจ. เทศบาล ฯลฯ มาร่วมด�าเนนิการ 

(2) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนตระหนักว่า

กระบวนการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของคนทุกคน 

การช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมควรเกิดจากความ

ศรัทธาและเต็มใจอย่างแท้จริง (3) เปิดโอกาสให้

ชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการเป็นผูถ่้ายทอดภูมคิวามรู”้ 

ในหลาย ๆ  รปูแบบ เช่น ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ครชูาวบ้าน 

เครอืข่ายการเรยีนรู ้แหล่งเรยีนรู ้ศูนย์การเรยีนรูท้ัง้

ภาครัฐและธุรกิจเอกชน (4) ให้ชุมชนช่วยควบคุม

ดูแลบุตรหลานของตนเอง ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน 

“ใช้ทฤษฎีตาสับปะรด” มิให้กระท�าในสิ่งท่ีไม ่

พึงประสงค์ “ใช้ชมุชนเป็นฐาน หรอืครอบครวัเป็นฐาน 

สร้างเยาวชน (5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความส�าเร็จของการ

จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ประชุมผู้ปกครอง จัดงานประจ�าปี จัดนิทรรศการ 

และแสดงผลงานนักเรียน ท้ัง 5 ประเด็นนี้  

อย่าแยกส่วน ต้องเชือ่มโยงสมัพันธ์กับวิถีชวิีตชมุชน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

อย่างเสมอภาค และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

  2.2 ปัจจัยด้านสุขภาพจิตของผู้บริหาร 

มี 2 รายการ ได้แก่ “ผู้บริหารเป็นคนอารมณ์ดี  

ร่าเริงแจ่มใส ท�าให้รู ้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างาน

ด้วย” ( X = 3.49, ..DS = 84) และ “ผู้บริหารเป็น

ผู้ทีม่อีารมณ์ขนั ร่าเรงิ คุยสนกุ ไม่ค่อยเครยีด” ( X
= 3.59, ..DS = 77) ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า  

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งน่าจะมี

สุขภาพจิตไม่ค่อยดีนัก จึงต้องหมั่นตรวจสอบ

ตนเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงก็ควร

หาสาเหตุท่ีแท้จริงและพยายามปรับปรุงให้ดีข้ึน  

ซึ่งก็สามารถท�าได้โดย: หมั่นสร้างความภูมิใจ 

ในหน้าที่การงานของตนเอง เพื่อที่จะได้ท�างานนั้น ๆ  

อย่างมคีวามสขุ มคีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าที ่; คดิรเิริม่

งานใหม่ๆ และหาวิธีการมาพัฒนาและปรบัปรงุงาน

อย่างสม�่าเสมอ หมั่นคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ  

ทีเ่ก่ียวกับงานทีท่�า ;ต้องสร้างมติรในท่ีท�างาน ไม่ใช้

ตัวเองเป็นศนูย์กลางเป็นท่ีตัง้ไปท้ังหมด ต้องหดัฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างบ้าง อย่าใช้ความรู้สึกตัวเอง

เป็นใหญ่ หรอืใช้ตวัเองเป็นบรรทดัฐานในการตัดสนิ

คนอื่นไปเสียหมด เพราะบางครั้งงานที่ท�ากับสิ่งท่ี 

ผู ้อื่นท�าอาจจะไม่เหมือนกัน ควรจะท�างานของ

ตนเองให้ดีท่ีสุด การมองโลกในแง่ดี เอาใจใส่คน

รอบข้างจะท�าให้ไม่รู ้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยว ; 

ปรบัปรงุสิง่แวดล้อมให้น่าอยู่ เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลาย

หายเครียด และไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างสะสมมาก

เกินไป ; มีน�้าใจ มีมารยาท พูดจาภาษาคน ไพเราะ

อ่อนหวาน หรือหามุขตลกมาช่วยคลายเครียดบ้าง 

เร่ืองน้ีส�าคัญเพราะน�้าใจ และการพูดจากันดีๆ  

ย่อมส่งผลถึงจิตใจคนท่ีท�างาน ให้เกิดความอ่อน

โยนเข้าหากัน และบางครั้งเรื่องตลกก็ช่วยละลาย

พฤตกิรรมคนทีม่าจากต่างทีต่่างพ้ืนฐานให้เข้าหากัน

ได้รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการท�างานเป็นทีม

อย่างยิ่ง (สุกิจ ศุภเจริญกิจ, 2559)

  2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  

ผู้บริหารโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ือง

มากจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจจริง 

ในการปฏิบัติงาน ได้ให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับ

บัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและ 

การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม  

ซึง่สอดคล้องกับการสร้างแรงจงูใจท่ีพบว่า ผูบ้งัคบั

บัญชาจะต้องพยายามศึกษาความต้องการของ 

ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอยู่เสมอว่าแต่ละคน

มคีวามต้องการส่ิงใด เพ่ือว่าจะสามารถสนองความ

ต้องการของเขสาเหล่าน้ันได้ถึงระดบัทีพึ่งพอใจแล้ว 

ระดับขวัญก�าลังใจที่ดีของบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคล

ก็สูงด้วย ซึง่สอดคล้องกับ เลิศศิลป์ รัตนมุสิก

(2538:95) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

แต่กม็ ี2 รายการท่ีผูบ้รหิารมสีงูกว่าระดบัปานกลาง

เลก็น้อย ได้แก่ (1) “เมือ่มปัีญหาเฉพาะหน้าเกิดข้ึน 

ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา”  

( X = 3.55, ..DS = 76) และ (2) “ผู้บริหารใช้วิธี

การแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ” ( X = 3.55, ..DS = 84) 

แสดงให้เหน็ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บางแห่งยังขาด

ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีเกิดขึน้

และยังใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเก่า ทัง้นีเ้พราะผูบ้ริหาร

ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายุ และเพ่ิงได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
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ผู้บริหารโรงเรียนมาเป็นเวลาเพียง 1 – 2 ปีเท่านั้น 

ยังมีประสบการณ์ และมีความรู้น้อย จึงต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หรอืการเข้ารบัการฝึกอบรม เข้าร่วมสมัมนา เป็นต้น

  2.4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีอยู่ใน

ระดบัมาก ทัง้น้ีเนือ่งจากการท�างานได้ประสบความ

ส�าเร็จ การกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานพัฒนาความรู้

อยู่เสมอและการได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ในลกัษณะงาน ส่งผลให้พฤตกิรรมการท�างานสงูข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริและคนอื่นๆ 

(2524:21) พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผล

ตอบแทนความก้าวหน้า ความส�าเรจ็สงูและตรงกับ

ความรู้ความสามารถและความถนัดจะส่งผลให้

พฤติกรรมการท�างานสูง แต่ก็มีอยู่บางรายการที่มี

ในระดับปานกลาง อาทิ อาทิ “การยอมรับนับถือ

จากผูบ้รหิารโรงเรยีนอ่ืนๆ” ( X = 3.51, ..DS = 83) 

(2) “การยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน” ( X
= 3.53, ..DS = 79) และ (3) “ผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการปฎิบัติงานจนเป็นที่พอใจ” ( X = 3.53,

..DS = 85) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

บางส่วนยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ซึ่งก็

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจจิมา บ�าเพ็ญบุญ. 

(2559) ทีศึ่กษาเก่ียวปัจจยัทีม่ผีลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของ พนักงานกลุ ่ม Gen Y  

โดยปัจจัยนี้มีส่วนกี่ยวข้องอย่างมาก

 3. ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารโรงเรียนใน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีแสดงออกมาในระดบัมากและสงูกว่ามปีระมาณ

ร้อยละ 60 และท่ีอยู่ในระดับต�่ากว่ามีประมาณ 

ร้อยละ 40 แสดงว่ายงัสามารถปรบัปรงุและพัฒนา

ได้อีก ส�าหรับรายการที่ผู้บริหารมีอยู่ในระดับมาก 

3 อันดับแรก ได้แก่ (1) “การแต่งกายสะอาด 

เรียบร้อยและมคีวามเหมาะสม” (2) “มกีารวางแผน

ในการบริหารงานทุกงาน และมุ่งที่ผลสัมฤทธ์ิ”, 

และ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน

เพือ่แก้ปัญหาและความก้าวหน้าในหน่วยงานเสมอ 

ส่วนรายการท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีการแสดงออกมา

และสังเกตได้ในระดับที่ค่อนมาทางปานกลาง  

4 รายการ ได้แก่ (1) “ความเชื่อมั่นในตนเอง 

กล้าเผชญิกับปัญหาและแก้ไขโดยสนัติวิธี”, (2) “มกีาร

อ�านวยความสะดวกในด้าน สือ่ วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  

ในการปฏบิตังิานของโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ”, 

(3) “มกีารสร้างขวัญและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน

แก่บุคลากรเสมอ” และ, (4) “แสดงความห่วงใย

และให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคลากรประสบปัญหา

หรือมีความเดือดร้อน” ซึ่งรายการต่างๆ ที่ผู้บริหาร

ปฏิบัตินี้ เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารท่ีจะต้องมีอยู่

แล้ว ส�าหรบับางรายการทียั่งแสดงออกมาในระดบั

ที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับ

บุคลากร เพราะการบริหารงานให้บรรลุผลต้อง

อาศยัก�าลังคน หากก�าลังคนยังมขีวัญก�าลังใจในระดบั

ม่สงูเพียงพอก็จะส่งผลต่อการปฏบิติังานได้ ผูบ้รหิาร

จึงต้องมีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร

ของโรงเรียนให้มากๆ โดยเฉพาะการใช้แรงจูงใจ

ภายใน (Motivation Factors) เพื่อเป็นการกระตุ้น

หรือจูงใจให้เกิดความพอใจในการท�างาน ซึ่งเร่ือง

นี้ก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีสัมฤทธิ์ผล

 4. ปัจจัยหรือตัวแปรพยากรณ์ที่น�ามา

ศกึษาพบว่ามคีวามสมัพันธ์ทางบวกในระดบัสงูกบั

ตวัแปรเกณฑ์อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 

คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยั

ของ สุนทรีภรณ์ แก้วกนก (2546:62) ท่ีท�าวิจัย 

ในบริบทใกล้เคียงกัน และจากข้อค้นพบนี้ มีเพียง 
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3 ปัจจยัเท่านัน้ทีร่่วมกันอธิบายหรอืพยากรณ์ภาวะ

ผูน้�าของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มากถึงร้อยละ 77 ซึ่ง

ถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะปัจจัยแรก คือความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานเพียงปัจจัยเดียวก็สามารถ

อธิบายภาวะผู้น�าของผู้บริหารได้สูงถึงร้อยละ 67 

ฮาร์เรล์ล (Harrell,1972: 260) ได้กล่าวถึงความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานว่ามส่ีวนเก่ียวข้องกับปัจจยั

ต่างๆ และปัจจัยเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน

บุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านการจัดการ 

ดงัน้ันวิธีการท่ีจะท�าให้ผูบ้รหิารเหล่าน้ีพัฒนาความ

พึงพอใจให้สงูขึน้จงึควรเก่ียวข้องกับปัจจยัดังกล่าว 

กล่าวคอืในการแต่งต้ังผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตเมอืง 

ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญในทุกด้าน ส่วนใหญ่จะเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุคลากรและนักเรียนมาก  

ผู้บริหารโรงเรียนควรอยู่ในวัยท�างาน มีความรู้และ

ประสบการณ์สูง มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ี 

มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริหารเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ 

ทีอ่ยูโ่ดยรอบ มีความคิดใหม่ๆ และท�างานในเชงิรกุ 

ให้ผลงานออกมาในเชงิประจกัษ์ ก็จะท�าให้เกิดการ

ยอมรับจากทุกฝ่าย

 ในสถานการณ์ที่ เป็นอยู ่ หากผู ้มีส ่วน

เก่ียวข้องกับการบริหารในระดับที่เหนือกว่า และ

ต้องการสร้างแรงจงูใจเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในงาน

ก็สามารถกระท�าได้ ดังนี้ :-

 1) การให้รางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน 

เงินเดือน โบนัส หรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ 

การให้เครื่องอ�านวยความสะดวก เช่น ห้องท�างาน

ส่วนตวั ให้โอกาสไปศึกษาต่อ ไปอบรมสมัมนา และ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ 

เป็นต้น 

 2)  การมอบหมายงานท่ีท้าทายความ

สามารถ เหมาะสมกับวัย 

 3)  การบริหารจัดการแบบมีส ่วนร ่วม 

(Participative Management) 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวนประมาณ 

ร้อยละ 40 ยังมีระดับภาผู้น�าอยู่ในระดับปานกลาง

และต�า่กว่า ดงันัน้จงึควรได้มกีารส�ารวจและประเมนิ

ตนเองว่ายงัขาดในเร่ืองใด และเร่ืองใดท่ีดอียู่แล้วก็

ควรคงไว้และปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นไปเพราะ 

ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าสูงจะส่งผลต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 2. ปัจจยัต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับภาวะผูน้�าของ

ผูบ้รหิาร รายการท่ีมปีฏิสมัพันธ์ในระดบัไม่สงูมาก: 

ปัจจยัการสนบัสนนุทางสงัคม ได้แก่รายการ “ระดบั

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู ้บริหารโรงเรียนกับ 

ผูป้กครองนักเรยีนหรอืผูน้�าชมุชนหรอืชมุชน” แสดงว่า

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่ง ยังขาดอยู่  

ก็ควรได้หาทางท�าให้ดข้ึีน ซึง่ก็มวิีธีการอยู่มากมาย

หลายวธีิ เช่น การเชญิผูป้กครองนักเรยีนมาร่วมท�า

กิจกรรมกับโรงเรียน หรือ การให้การสนับสนุนและ

เข้าร่วมกิจกรรมกับงานของชมุชนทกุคร้ังท่ีมโีอกาส 

หรือ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 

เพราะการท�าสิ่งใดๆ ก็ตามที่ชุมชนได้รับประโยชน์ 

หรอืแม้แต่การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกันเอง ไม่ถือตวั 

ให้การยอมรับนับถือ ขยันลงชุมชน อย่างนี้ก็พอจะ

เป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง

และชุมชนได้

  ป ัจจัยด ้านสุขภาพจิตของผู ้บริหาร  

ในรายการ “ผู ้บริหารดูเป็นคนอารมณ์ดี ร่าเริง
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แจ่มใส ท�าให้รู ้สึกสบายใจเมื่อร่วมท�างานด้วย” 

อย่างนี้แสดงว่ายังมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านท่ี

บคุลากรมคีวามรูส้กึไม่อยากอยู่ใกล้หรอืร่วมท�างานด้วย 

พิจารณาได้ว่าผู้บริหารมีคุณสมบัติทางจิตไม่ปกติ 

อาจเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส  

ดุด่าโดยไม่มีเหตุผล ท�าอะไรตามอารมณ์ตนเอง 

อย่างน้ีคงไม่ดแีน่ในการบรหิารงาน เพราะการท�างาน

ต้องอาศัยคน หากคนมีความรู้สึกหรือเจตคติไม่ดี

ต่อผู ้บริหาร ความสุจใจ ความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานก็จะต�่า ผลงานท่ีออกมาก็จะต�่าตามไป

ด้วย ดังนั้นผู ้บริหารโรงเรียน หากตรวจสอบว่า

ตนเองเป็นเช่นนั้นจริง ก็ควรได้พิจารณาปรับปรุง

และแก้ไข

  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ในรายการ “เมื่อ

มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น ผู้บริหารจะใช้ปฏิภาณ 

ไหวพริบในการแก้ปัญหา”, “เมื่อวิธีการแก้ปัญหา

แบบเดิมไม่ได้ผล ผู้บริหารของท่านจะหันไปใช้วิธี

การแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ”. แสดงว่า ผู ้บริหาร

โรงเรยีนบางท่านไม่ค่อยมไีหวพรบิในการแก้ปัญหา 

หรือยังใช้วิธีการเดิมๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งในการ

เป็นผูบ้รหิารยุคใหม่ หรอืยุค Thailand 4.0 ผูบ้รหิาร

จะต้องเป็นผู้น�าตามสถานการณ์ เป็นผู้น�าแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ดังน้ันจากสภาพความจริงที่พบว่า 

ผูบ้รหิารเกอืบร้อยละ 60 เป็นผูม้อีายุ 55 ปีขึน้ไปน้ัน 

ถือว่าเป็นผู้มีอายุมาก อาจมีความคิดว่าอยู่ท�างาน

รอเกษยีณอายุ ไม่ต้องกระตือรอืร้น ไม่ต้องแสวงหา

ความรูใ้หม่ๆ เพ่ิมเตมิ หากคดิอย่างนีก้ารจะบรหิาร

โรงเรยีนให้มปีระสทิธิผลก็คงมคีวามเป็นไปได้น้อย 

วิธีแก้ก็อาจท�าได้หลายประการ คอื ผูม้อี�านาจในการ

บรรจุแต่งตั้ง ควรแต่งต้ังผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขา

วิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก 

มีอายุอยู่ในช่วง 40 – 55 ปีมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ในเขตเมอืง หรอืผูบ้รหิารทีม่อีายุมาก มภีาวะผูน้�าต�า่ 

ก็ควรส่งไปพัฒนาเพ่ิมเติม โดยการศึกษาอบรม 

ในหลักสูตรท่ีจัดข้ึนโดยเฉพาะ ซึ่งก็สอดคล้อง 

กับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฤบัติงาน  

ในรายการทีว่่า “ผูบ้รหิารได้รบัการยอมรบัจากผูใ้ต้

บงัคบับญัชาทกุคน” ซึง่พิจารณาในทางตรงกันข้าม 

ก็คอื ผูบ้รหิารยังขาดการยอมรบันับถือจากบคุลากร

นั้นเอง อาจมาจาก อายุ วุฒิการศึกษา และความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน

 อน่ึงปัจจัยความพึงพอใจในการท�างานของ

ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษานี้  บุคลากรยังม ี

ความเห็นว่ายังอยู่ในระดับต�่านั้นน่าจะเป็นเพราะ

ได้รบัผลตอบแทนยงัไม่เป็นทีพ่อใจ ก็น่าจะเป็นไปได้ 

เพราะการอยู่ในเขตเมือง ค่าครองชีพสูง มีงาน

สงัคมมาก รายได้จากเงนิเดอืนอาจไม่พอใช้ จงึเป็น

เรื่องที่ผู ้เก่ียวข้องกับผู ้บริหารเหล่านี้ควรรับไว้

พิจารณาด้วย

 3. จากการวิจัยคร้ังน้ี ปัจจัยที่ส่งผลหรือมี

อทิธิพลร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ภาวะผูน้�าของ

ผู้บริหารโรงเรียนได้สูงถึงร้อยละ 77 (R-Square = 

.77) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิตของผู้บริหารโรงเรียน  

ดังนั้น จึงมีข้อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องว่า

  3.1 ผู ้ พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ส�าหรบัพัฒนาผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตเมอืง 

ควรบรรจุสาระทางวิชาการ และปฏิบัติการใน 3 

ปัจจยัดงักล่าวให้มากเป็นพิเศษ มากกว่าสาระด้าน

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา หรือ

หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ ทีจ่ดัโดยหน่วยงานพัฒนา

หรือบังคับบัญชา

  3.2 ผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในเขตอ�าเภอเมือง ที่ประสงค์ต้องการให้โรงเรียน

ของตนเป็นโรงเรยีนคณุภาพ ต้องตระหนกัในเรือ่งน้ี

ให้มากๆ โดยการตรวจสอบตนเองว่าใช้แบบภาวะ

ผู้น�าแบบใดในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยต้อง

ค�านงึถึงองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คอื ผู้น�า ผู้ตาม และ
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สถานการณ์ รวมทั้งการบริหารตน บริหารคน และ

บรหิารงาน ด้านการบรหิารตนหรอืผูน้�า จะปรบัปรงุ

และพัฒนาได้ง่ายกว่าด้านอื่นๆ เพราะอยู่ท่ีตัว 

ผู้บริหารเอง หากได้มีการตรวจสอบและพบว่ายัง

ขาดหรอืมจีดุอ่อนอยู่ก็สามารถปรบัปรงุและพัฒนา

ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรได้พิจารณาองค์ประกอบ

อืน่ด้วย เพราะมคีวามเก่ียวข้องสมัพันธ์กับภาวะผูน้�า 

เพียงแต่อาจท�าได้ยากกว่า

  3.3 ความพึงพอใจในการท�างาน  

มคีวามสมัพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสงูกว่าทุกปัจจยั 

และเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดกับภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการ

แต่งตั้งหรือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ควรตระหนัก

และให้ความส�าคัญเป็นอนัดบัต้นๆ ว่าจะหาแนวทาง

อย่างไร ในการท�าให้ผู้บริหารมีความสุขใจ และ 

พึงพอใจในการท�างานในระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะท�าได้ 

โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของ Herzberg 

และMaslow มาเป็นแนวทางในการพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งไปที่การกระตุ้นหรือ

จงูใจให้เกิดความพึงพอใจ น�ามาบรูณาการกบัการ

จงูใจด้วยปัจจยัสขุสภาวะอนามยั (Hygien Factor) 

หรอือาจ: (1) สร้างแรงจงูใจโดยให้รางวลัตอบแทน 

เช่น ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ขั้น 

ให้โบนัสพิเศษ เบี้ยขยันหรือเบี้ยประชุม หรือสร้าง

แรงจูงใจตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เครื่อง

อ�านวยความสะดวก เช่น ห้องท�างานส่วนตวั ให้โอกาส

ไปศึกษา อบรมสัมมนา เพ่ิมเติม และการยกย่อง

เชดิชเูกียรต ิประกาศนียบตัรต่าง ๆ  เป็นต้น (2) สร้าง

แรงจูงใจด้วยการมอบหมายงานท่ีท้าทายความ

สามารถ เหมาะสมกับวัย (3) สร้างแรงจูงใจด้วย

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียน 

(Participative Management) เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมือง 

ที่อ�าเภออื่น หรือจังหวัดอื่นๆ ท่ีมีความเจริญ หรือ 

อยู่ในบริบทเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของผลการวจิยั (Consensus) เพ่ือ

จดัท�าเป็นบรรทัดฐาน (Norm) น�าไปใช้ประโยชน์ใน

การบรหิารบคุลากรระดบัสงูของโรงเรยีนในเขตเมอืง 

รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองของผูบ้รหิาร

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรปัจจัยอื่นๆ 

เพ่ิมเตมิจาก 4 ปัจจยัน้ี รวมท้ังปัจจยัสถานภาพของ

ผู้บริหารโรงเรียน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ 

ในการบริหาร เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผน

บรรจแุต่งตัง้และพัฒนาผูบ้รหิารโรงเรยีนในเขตเมอืง

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ใช้เพียง

บุคลากรกลุ่มเดียว หากมีการวิจัยในลักษณะนี ้

ควรเพ่ิมศกึษาจากกลุม่อืน่ด้วย เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู ้น�าชุมชนที่อยู ่โดยรอบโรงเรียน  

เพ่ือใช้ถัวเฉล่ียค�าตอบ ไม่ให้เกิดความล�าเอียง  

รวมท้ังการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก็เช่นเดียวกัน ที่ไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดยีว อาจเป็นแบบสงัคมมติ ิแบบสงัเกต หรอื

แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 4. การวิจัยครั้งน้ีเน้นการหาปัจจัยท่ีส่งผล

หรอืมอีทิธิพลต่อภาวะผูน้�า สถติหิลกัทีห่าค�าตอบน้ี

คือ Stepwise Multiple Regression หากเพิ่มเติม

โดยใช้สถิตอิืน่ เช่น Path Analysis ก็จะท�าให้ทราบ

ว่าตวัแปรปัจจยัทีส่่งผลนัน้ ตวัแปรใดส่งผลโดยตรง 

ส่งผลทางอ้อม เกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่นใดบ้าง ก็จะ

เป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลไปปรับใช้ได้มากขึ้น
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