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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 278 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจาก
ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย 
ดว้ยวิธีการจบัสลาก  เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  ผลการวิจยัพบวา่  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง  (r =  .747**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

ABSTRACT 
 The objective of study was to study the relationship between super leadership of school 

administrators and the effectiveness of school under Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1.  The 
sample consisted of the 278 teachers  in Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2018. 
They were drawn for sample size by Krejcie and Morgan’ s technique.  The stratified random sampling was used by 
school size and simple random sampling by drawing lots. The research instrument was a set of 5 rating- scale 
questionnaires.  The data was analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’ s Product 
Correlation Coefficient.  The results found that the relationship between super leadership of school administrators and 
the effectiveness of school under Phatthalung Primary Educational Service Area Office 1 had a positive correlation at a 
high level (r =  .747**) with the statistical significance at .01 level. 
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บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกรอบกฎหมาย แนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแห่งชาติ 
โดยการให้สิทธิและโอกาสของคนไทย ต่อโอกาสในการเขา้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสิทธิ ความเสมอภาคเท่า
เทียมกนัซ่ึงส่ิงท่ีประชาชนได้รับตามมาก็คือการรับการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถพฒันาได้ตาม
ธรรมชาติ เต็มศกัยภาพ สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม เพ่ือ
สามารถอยู่กบัสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีบทบาทส าคญัในการบริหารสถานศึกษา การก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธะกิจในการบริหารงาน เพ่ือใหง้านเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการควบคุม ดูแล และติดตามการด าเนินงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการบริหารงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผูน้ า ผูต้าม และสถานการณ์ ให้มีความลงตวัและ
สมบูรณ์มากท่ีสุด ผูบ้ริหารจะตอ้งมีศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารงาน เพื่อการกระจายอ านาจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้
ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร (เนตร์พณัณา, 2552 ) ซ่ึงความเป็น
ผูน้ าเป็นกระบวนการเรียนรู้ อาศยัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือต่อยอดในการพฒันาองคก์ร ทั้งในทาง
ดา้นรูปธรรมและทางดา้นนาม(ชยัวฒัน์, 2557)  
 จากคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีผ่านมาคุณภาพทางการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจของสังคมเด็กวยัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สทศ.จดัการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2559 ไดแ้ก่ 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ยงัมีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า มาตรฐาน
ความสามารถยงัไดค้ะแนนต ่าในเร่ืองของการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การใชว้จิารญาณ และความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไรก็ตาม
พบวา่ ยงัมีปัญหาในโรงเรียนบางส่วนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 กล่าวคือ การทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Qrdinary National Educational Test : O-Net) โรงเรียนหลายแห่งในสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1  ท่ีมีผลการสอบท่ีมีคะแนนต ่าตามล าดับวิชา คือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา แต่ภาพรวมทั้งสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 พบวา่ มีคะแนน
เฉล่ีย 52.79  ปรากฏการณ์ดงักล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากบุคลากรครูในโรงเรียนไม่ไดรั้บการส่งเสริมไดแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง
ในการพิจารณาวา่โรงเรียนใดมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น มกัจะพิจารณาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นแนวคิดทั่วไป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น เพราะโดยหลกัการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนตอ้งพิจารณาให้
ครอบคลุมตวัแปรบรรทดัฐานหรือตวับ่งช้ีหลายประการ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ในการปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
อย่างแทจ้ริง ตามแนวคิดของ แนวคิดมอทท์ (Mott, 1972 อา้งอิงใน อนงค์, 2557 ) ตามโรงเรียนมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น 
พิจารณาไดจ้ากตวับ่งช้ี 4 ประการ คือ ปะการท่ีหน่ึง ความสามรถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ประการ
ท่ีสองความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก ประการท่ีสามความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันา
สถานศึกษา และประการท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา 
 ภาวะผูน้ าจึงมีอิทธิพลต่อการน าในทิศทาง การชกัชวนผูอ่ื้น การกระท าและความคิด ให้มายอมรับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวข้องกลุ่ม คลาค และแคมพเ์บลล ์(Clak and Campbell, 1993 อา้งอิงใน สุนทร, 2560) ซ่ึงเป็นผูช้ี้น าให้บุคคล
อ่ืนในองคก์รท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกนั โดยการน านโยบายไปปฏิบติั การแกปั้ญหาภายในองคก์ร 
และกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ในสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารในการบริหารงานในโรงเรียน ซ่ึงในขณะเดียวกนั
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีแท้จริงตอ้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม และการสร้างแรงจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานศึกษา อาทิเช่น ครู บุคลากรกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อประสิทธิผลใน
การเรียนการสอน การจดัส่ือการเรียนรู้ การวิจยั การติดส่ือการสอน พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและสถานศึกษา ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้ าท่ีจะตอ้งผสมผสาน ปรับทศันะคติ โนม้นา้วผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานใหส้อดคลอ้งกบั
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ความคิดของตนเอง  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตอ้งใชบ้ทบาทภาวะผูน้ า เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจถึงปรัชญา เป้าหมาย 
ทิศทางของสถานศึกษา และความสนใจของผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการด าเนินการในการจดัรูปการพฒันา และจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา ขณะเดียวกันตอ้งเอาใจใส่และให้ความสนใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชากับความคิด และความตอ้งการเป็น
รายบุคคล จึงถือไดว้า่เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล (สุนทร, 2560) 
 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิงานและมุ่งผลสัมฤทธ์ิคน มิใช่วา่ตนเองมีภาวะผูน้ าขององคก์ร ดงัเช่นในอดีตท่ีผ่านมาให้
ความส าคญักบับทบาทและคุณลกัษณะของผูน้ าเป็นหลกั แต่ตอ้งเป็นผูก้ระตุน้ผูต้ามให้เป็นผูน้ าดว้ย เช่นส่ิงส าคญัคือ
จะต้องสร้างผูต้ามให้เป็นผูน้ า  (Leader) ตามแบบฉบับแห่งผูน้ า ด้วยการสร้างผูน้ าเหนือผูน้ า (Super Leadership 
Constructed) ท่ีสามารถเป็นผูน้ าให้ผูอ่ื้นตามแบบอยา่งซ่ึงเป็นภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าท่ีเป็นคนน าให้ผูอ่ื้นมีความเป็นผูน้ า
ด้วยตนเอง แมนซ์ และซิมส์ (Manz & Sims, 1989) และส่ิงส าคญัจะตอ้งมีภาวะผูน้ าในตนเอง (Self-Leadership) ที
เรียกวา่ “การฝึกใหลุ้กนอ้งเก่ง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดตามแนวคิดลูเนนเบร์ิก และออร์นสไตน์ ( Lunenburg and 
Ornstein, 1996 อา้งอิงใน รังสิวฒิุ, 2556) โดยกระบวนการภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าในการบริหารงาน ประกอบดว้ย 7 ดา้น 
การใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง  การแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง การกระตุน้ใหบุ้คลากรตั้งเป้าหมาย
ดว้ยตนเอง  การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก  การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและต าหนิ
ทางสร้างสรรค ์ สนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้ าตนเองโดยสร้างทีมงาน  การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดวฒันธรรมของผูน้ า
ตนเอง เช่ือวา่การบริหารงานตามแนวคิดผูน้ าเหนือผูน้ ามาใชใ้นการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถส่งผลให้งาน
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละงานมีประสิทธิผลท่ีดีตามมา 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุงเขต 1 เพ่ือทราบระดับภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าและระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการเพื่อพฒันาภาวะผูน้ าและพฒันาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 
 
วธีิการวจิยั 
     เคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ  (Check List) สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ   ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลกัแนวคิดของแมนซ์ และซิมส์ ( Manz and Sims, 1991 อา้งอิงใน ณรงคศ์กัด์ิ, 2559 )  
จ านวน 43 ขอ้ ดงัน้ี 
    ดา้นท่ี 1 การใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง      จ านวน 7 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 2 การแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง   จ านวน 7 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 3 การกระตุน้ใหบุ้คลากรตั้งเป้าหมายดว้ยตนเอง     จ านวน 6 ขอ้ 
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    ดา้นท่ี 4 การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก     จ านวน 6 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 5 การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผูน้ าตนเอง 
    โดยใหร้างวลัและต าหนิทางสร้างสรรค ์               จ านวน 5 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 6 สนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้ าตนเองโดยสร้างทีมงาน   จ านวน 6 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 7 การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง                   จ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยใชแ้นวคิด (Mott, 1972)  จ านวน 19 ขอ้ ดงัน้ี 
    ดา้นท่ี 1 ความสามรถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง จ านวน 4 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 2 ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก  จ านวน 5 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 3 ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาสถานศึกษา  จ านวน 4 ขอ้ 
    ดา้นท่ี 4 ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา  จ านวน 6 ขอ้ 
 
     การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างค าถาม การใช้
ภาษา และความคลอบคลุมในเน้ือหาสาระแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 2. น าแบบสอบถาม เสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) มีค่า I.O.C. ของแบบสอบถามฉบบัน้ี 0.91 
 3. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดน้ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบั
ครูผูส้อนในโรงเรียนสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน มีค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.983  
วเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของ
คะแนนรายขอ้ แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินระดบัความคิดเห็น โดยใชค้่าเฉล่ีย(Mean) แลว้น าเอาค่าเฉล่ีย
ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 1. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามซ่ึง
ชนิดเลือกตอบ(Check List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ใชว้เิคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ(Percentage) 
 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณ (Rating Scale) น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑน์ าหนกั 5 ระดบั ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1 อยู่ในระดบัใด แลว้น าผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมายรายขอ้ รายดา้นและความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องช่วง
ระดบัคะแนน ( Class Interval ) 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00     หมายถึง    ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น       ระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50     หมายถึง   ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น        ระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50      หมายถึง   ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น        ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50      หมายถึง   ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น        ระดบันอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50  หมายถึง   ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพทัลุง เขต1 มีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณ ประมาณ (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์น าหนัก 5 ระดับจากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือทราบวา่ประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพทัลุง เขต1 มีลกัษณะการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัใด แลว้น าผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมาย รายขอ้ 
รายดา้นและความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องช่วงระดบัคะแนน  ( Class Interval) 5 ระดบั 
(บุญชม, 2545) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4.ขอ้มูลท่ีไดแ้ปลความหมายของระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาพทัลุง เขต1 โดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation-Coefficent)  ของ เพี ย ร์สัน  (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient)  แล้วน า เอาค่ าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑต์าม (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553) ดงัน้ี 
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธ์สูง 
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ต ่า 
  
     การวเิคราะห์ข้อมูล 
    วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ  มีดงัน้ี 
 1. การใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ 
     1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง(IOC : Index of Congruence) มีค่า I.O.C. ของแบบสอบถามฉบบัน้ี 0.91 
     1.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับละรายด้านด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แอลฟ่า  ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ครอนบาค (Cronbach, 1990 อา้งอิงใน พิสณุ, 2549) 
มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.983  
 2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
   2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
   2.2 ค่าความถ่ี (Frequency) 
   2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
   2.4 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
      การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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ผลการวจิยั 
      ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 53 19.06 
หญิง 225 80.94 

รวม 278 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
        นอ้ยกวา่ 5 ปี 
        5 – 10 ปี 
        มากกวา่ 10 ปี 

 
35 
40 
203 

 
12.59 
14.39 
73.02 

รวม 278 100.00 

ขนาดสถานศึกษา 
      ขนาดเลก็ 
      ขนาดกลาง 
      ขนาดใหญ่ 

83 
158 
37 

29.86 
56.83 
13.31 

รวม 278 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06 เพศหญิง จ านวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 80.94 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59 มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหวา่ง 5 – 10 ปี   จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
มากกวา่ 10 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02 ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.86 ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83 และปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1  โดยภาพรวมและรายดา้น 
 

ขอ้ ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
n  = 278 

ระดบั 
X  S.D. 

1 การใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง 4.565 0.5098 มากท่ีสุด 

2 การแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง 4.4949 0.5208 มาก 
3 การกระตุน้ใหบุ้คลากรตั้งเป้าหมายดว้ยตนเอง 4.4598 0.5646 มาก 
4 
5 
 
6 
7 

การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก 
การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและ
ต าหนิทางสร้างสรรค ์
การสนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้ าในตนเองโดยสร้างทีมงาน 
การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง 

4.4245 
4.4791 

 
4.5204 
4.5719 

0.5755 
0.5471 

 
0.5247 
0.4902 

มาก 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 4.4994 0.4819 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ภาวะผู ้น าเหนือผู ้น าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพทัลุง เขต ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.4994) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
ดา้นการอ านวยความสะดวกให้เกิดวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง(X = 4.5719)  และขอ้ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการสร้าง
รูปแบบความคิดทางบวก(X = 4.4245) 
 
 ตอนท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 
ตารางที ่3   ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาพทัลุง เขต 1โดยภาพรวมและรายดา้น 
 

ท่ี ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
n  = 278 

ระดบั 
X  S.D. 

1 ดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 4.5090 0.5089 มาก 

2 
 
3 
4 

ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 
ดา้นการปรับเปล่ียนและพฒันาสถานศึกษา 
ดา้นความสามารถการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 

4.3288 
 

4.4478 
4.5570 

0.6061 
 

0.5216 
0.5363 

มาก 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม 4.4638 0.4766 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 
1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.4638) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง(X =  4.5090) สูงท่ีสุด และดา้นความสามารถการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน(X =  4.5570 ) นอ้ยท่ีสุด 

 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 
ตารางที ่4   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1  โดยภาพรวมจ าแนกตามรายดา้น 
 

ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ภาพรวม 

Y1 Y2 Y3 Y4 
X1 .501** .458** .542** .784** .669** 
X2 .501** .464** .483** .774** .654** 
X3 .522** .452** .500** .747** .649** 
X4 
X5 
X6 
X7 

.518** 

.522** 

.562** 

.567** 

.456** 

.493** 

.518** 

.499** 

.534** 

.514** 

.571** 

.552** 

.799** 

.754** 

.827** 

.780** 

.679** 

.669** 

.725** 

.699** 
ภาพรวม .581** .527** .582** .862** .747** 

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1พบวา่โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  .747  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ราย
ด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด คือ ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยการสร้าง
คณะท างานกบัดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .827 และดา้นท่ีมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการกระตุน้ใหบุ้คลากรสร้างเป้าหมายดว้ยตนเองกบัดา้นความสามารถในการ
พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวกมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั .452 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1พบว่า ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณา
ความสัมพนัธ์รายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกส่วนใหญ่ในระดบัปานกลาง และดา้นการสนบัสนุนให้เกิดภาวะ
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ผูน้ าในตนเองโดยสร้างคณะท างาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวิจยัของ กนกรักษ ์(2557) ศึกษาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                  เม่ือพิจารณาผลการวิจยัรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า
เหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 พบว่าโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยเฉพาะดา้นการสนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้ าในตนเองโดยสร้างทีมงานส่งผล
ต่อดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษามากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเพราะภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีทศันคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้ริหารใหค้  าปรึกษา แนวคิดน าทางแกไ้ข
เพ่ือปรับปรุง เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และสามารถใชเ้หตุผลประกอบในการตดัสินใจได้
ดว้ยตนเอง โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบการท างานเป็นทีม เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
สร้างกระบวนการเรียนรู้และความเขา้ใจ เตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลงเปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ จนสามารถลดความขดัแยง้ของครูภายในสถานศึกษา และครูปฏิบติัตนโดยยึดประโยชน์ของสถานศึกษาเป็น
ส าคญัส่งผลท่ีดีต่อการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ และสามารถปฏิบติังานจน
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ในสถานศึกษาไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรรณดี (2559 : 37) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมีการ
สร้างทีมงานและมีการปรึกษาหารือระหว่างผูร่้วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน ดว้ยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี ระหวา่งสมาชิกในทีมงานยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ในทีม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุกญัญา (2559 : 35) กล่าวว่า การสร้างคณะท างานนั้นตอ้ง
สร้างทีมงานและมีการปรึกษาหารือระหว่างผูร่้วมงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน ดว้ยการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในทีมงานยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และหลากหลายมีแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี   และดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเหนือ
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ดา้นความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทศันคติ
ทางบวกสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 พบวา่โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลาง มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 โดยเฉพาะด้านการกระตุ ้นการตั้ งเป้าหมายด้วยตนเองส่งผลต่อด้าน
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนน่อยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเพราะภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการสร้าง
รูปแบบความคิดทาบวกในการท างาน การพูดในการแก้ปัญหาเชิงบวก การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา สามารถ
วินิจฉัยและแกปั้ญหาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นผูมี้ความมัน่คงทางอารมณ์ โดยเฉพาะดา้นการกระตุน้ให้
บุคลากรตั้ งเป้าหมายด้วยตนเองท่ีส่งผลต่อด้านความสามารถในการพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกท่ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกระตุน้ให้บุคลากรแสดงความเช่ือมัน่ต่อศกัยภาพของ
ตนเอง มีการกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความตระหนกัต่อเป้าหมายสถานศึกษา และใหก้ าลงัใจเพ่ือปฏิบติังานไปสูเ้ป้าหมาย
ท่ีวางไว ้สามารถส่งผลต่อนกัเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองมากยิ่งข้ึน สามารถสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเอง ส่งผลต่อผลส าเร็จทางการเรียนรู้ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของโยฮนั (2560 : 33) กล่าววา่ การกระตุน้ใหบุ้คลากรตั้งเป้าหมายดว้ยตนเองนั้น ผูบ้ริหารสนบัสนุน และคลใจ
ใหบุ้คลากรเพ่ิมความตระหนกัและความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายของตนเองและหน่วยงาน และก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
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กติตกิรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือแนะน าและให้ค  าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก 
อาจารย ์ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วธีิการ ค าแนะน า ดว้ยความ
เอาใจใส่ผูว้จิยักราบขอบพระคุณอยา่งสูง 
 ขอขอบคุณ ดร.รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ  อาจารย ์ดร.ศิลป์ชยั  สุวรรณมณี  พ.ต.อ.ดร.ปรมะ สุวรรณโน อาจารย์
ประจ าสาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัทกัษิณ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง และ
ให้ค  าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือ ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงทางวิชาการ จึงขอขอบคุณ   ทุก
ท่านไว ้ณ โอกาสน้ี  
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