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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สงั กัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพัทลุง เขต 1 ปี การศึ กษา 2561 จานวน 278 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเที ยบจาก
ตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน จากนั้นสุ่ มแบบแบ่งชั้น จาแนกตามขนาดสถานศึ กษา แล้วทาการสุ่ มอย่างง่ าย
ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .747**) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นกรอบกฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาแห่ งชาติ
โดยการให้สิทธิ และโอกาสของคนไทย ต่อโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสิทธิ ความเสมอภาคเท่า
เที ยมกันซึ่ งสิ่ งที่ ประชาชนได้รับตามมาก็คือการรับการศึ กษาที่ ส่งเสริ มให้ประชาชนคนไทยสามารถพัฒนาได้ตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรม เพื่อ
สามารถอยู่กบั สังคมได้อย่างมีความสุ ข ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มีบทบาทสาคัญในการบริ หารสถานศึ กษา การกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธะกิจในการบริ หารงาน เพื่อให้งานเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด โดยการควบคุม ดูแล และติดตามการดาเนินงาน
ของบุคลากรในสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นการบริ หารงาน ที่ เกี่ ยวข้องกับ ผูน้ า ผูต้ าม และสถานการณ์ ให้มีความลงตัวและ
สมบูรณ์มากที่สุด ผูบ้ ริ หารจะต้องมีศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หารงาน เพื่อการกระจายอานาจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (เนตร์พณั ณา, 2552 ) ซึ่ งความเป็ น
ผูน้ าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ อาศัยความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทางาน เพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์กร ทั้งในทาง
ด้านรู ปธรรมและทางด้านนาม(ชัยวัฒน์, 2557)
จากคุณภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพทางการศึ กษายังไม่เป็ นที่พอใจของสังคมเด็กวัยเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ.จัดการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-Net) ประจาปี การศึกษา 2559 ได้แก่
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ยังมีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า มาตรฐาน
ความสามารถยังได้คะแนนต่าในเรื่ องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้วจิ ารญาณ และความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ตาม
พบว่า ยังมีปัญหาในโรงเรี ยนบางส่วนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กล่าวคือ การทดสอบ
ทางการศึกษาแห่ งชาติข้ นั พื้นฐาน (Qrdinary National Educational Test : O-Net) โรงเรี ยนหลายแห่ งในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพัทลุง เขต 1 ที่ มีผลการสอบที่ มีคะแนนต่ าตามลาดับวิชา คื อ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา แต่ภาพรวมทั้งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ย 52.79 ปรากฏการณ์ดงั กล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากบุคลากรครู ในโรงเรี ยนไม่ได้รับการส่ งเสริ มได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง
ในการพิจารณาว่าโรงเรี ยนใดมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่น้ ัน มักจะพิจารณาที่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซึ่ งเป็ นแนวคิดทั่วไป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพี ยงส่ วนหนึ่ งเท่ านั้น เพราะโดยหลักการประเมิ นประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมตัวแปรบรรทัดฐานหรื อตัวบ่งชี้หลายประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในการปรับปรุ งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อย่างแท้จริ ง ตามแนวคิดของ แนวคิดมอทท์ (Mott, 1972 อ้างอิงใน อนงค์, 2557 ) ตามโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่น้ นั
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 4 ประการ คือ ปะการที่หนึ่ง ความสามรถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู ง ประการ
ที่สองความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก ประการที่สามความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา และประการที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
ภาวะผูน้ าจึงมีอิทธิ พลต่อการนาในทิศทาง การชักชวนผูอ้ ื่น การกระทาและความคิด ให้มายอมรับเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ของกลุ่ม คลาค และแคมพ์เบลล์ (Clak and Campbell, 1993 อ้างอิงใน สุ นทร, 2560) ซึ่ งเป็ นผูช้ ้ ีนาให้บุคคล
อื่นในองค์กรทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการนานโยบายไปปฏิบตั ิ การแก้ปัญหาภายในองค์กร
และกระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง ในสถานศึ กษาจึงจาเป็ นต้องมีผบู ้ ริ หารในการบริ หารงานในโรงเรี ยน ซึ่ งในขณะเดี ยวกัน
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ จะเป็ นผูน้ าที่ แ ท้จริ ง ต้อ มี ความรู ้ ความสามารถ เจตคติ ค่ า นิ ย ม และการสร้ า งแรงจู งใจให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสถานศึกษา อาทิเช่น ครู บุคลากรกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประสิ ทธิ ผลใน
การเรี ยนการสอน การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ การวิจยั การติดสื่ อการสอน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารจึง
ต้องมีภาวะความเป็ นผูน้ าที่จะต้องผสมผสาน ปรับทัศนะคติ โน้มน้าวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานให้สอดคล้องกับ
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ความคิดของตนเอง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องต้องใช้บทบาทภาวะผูน้ า เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาเข้าใจถึงปรัชญา เป้ าหมาย
ทิศทางของสถานศึกษา และความสนใจของผูบ้ ริ หาร เพื่อใช้ในการดาเนินการในการจัดรู ปการพัฒนา และจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษา ขณะเดี ยวกันต้องเอาใจใส่ และให้ความสนใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับความคิด และความต้องการเป็ น
รายบุคคล จึงถือได้วา่ เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิผล (สุนทร, 2560)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ งานและมุ่งผลสัมฤทธิ์ คน มิใช่วา่ ตนเองมีภาวะผูน้ าขององค์กร ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาให้
ความสาคัญกับบทบาทและคุณลักษณะของผูน้ าเป็ นหลัก แต่ตอ้ งเป็ นผูก้ ระตุน้ ผูต้ ามให้เป็ นผูน้ าด้วย เช่นสิ่ งสาคัญคือ
จะต้อ งสร้ า งผูต้ ามให้เ ป็ นผูน้ า (Leader) ตามแบบฉบับ แห่ ง ผูน้ า ด้ว ยการสร้ า งผูน้ าเหนื อ ผูน้ า (Super Leadership
Constructed) ที่สามารถเป็ นผูน้ าให้ผอู ้ ื่นตามแบบอย่างซึ่ งเป็ นภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าที่เป็ นคนนาให้ผอู ้ ื่นมีความเป็ นผูน้ า
ด้วยตนเอง แมนซ์ และซิ มส์ (Manz & Sims, 1989) และสิ่ งสาคัญจะต้องมี ภาวะผูน้ าในตนเอง (Self-Leadership) ที
เรี ยกว่า “การฝึ กให้ลุกน้องเก่ง” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดตามแนวคิดลูเนนเบริ์ ก และออร์นสไตน์ ( Lunenburg and
Ornstein, 1996 อ้างอิงใน รังสิ วฒ
ุ ิ , 2556) โดยกระบวนการภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าในการบริ หารงาน ประกอบด้วย 7 ด้าน
การให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง การแสดงเป็ นแบบฉบับให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง การกระตุน้ ให้บุคลากรตั้งเป้ าหมาย
ด้วยตนเอง การสร้างรู ปแบบความคิดทางบวก การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยให้รางวัลและตาหนิ
ทางสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยสร้างทีมงาน การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผูน้ า
ตนเอง เชื่อว่าการบริ หารงานตามแนวคิดผูน้ าเหนื อผูน้ ามาใช้ในการบริ หารงานของสถานศึ กษาสามารถส่ งผลให้งาน
บรรลุวตั ถุประสงค์และงานมีประสิ ทธิผลที่ดีตามมา
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึ ก ษา สัง กัด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพัท ลุ ง เขต 1 เพื่ อ ทราบระดับ ภาวะผูน้ าเหนื อ ผูน้ าและระดับ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา และเป็ นแนวทางในการเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าและพัฒนาคุณภาพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิ ทธิผลการบริ หารสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
วิธีการวิจยั
เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสารวจรายการ (Check List) สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักแนวคิดของแมนซ์ และซิ มส์ ( Manz and Sims, 1991 อ้างอิงใน ณรงค์ศกั ดิ์, 2559 )
จานวน 43 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 การให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง
จานวน 7 ข้อ
ด้านที่ 2 การแสดงเป็ นแบบฉบับให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง
จานวน 7 ข้อ
ด้านที่ 3 การกระตุน้ ให้บุคลากรตั้งเป้ าหมายด้วยตนเอง
จานวน 6 ข้อ
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ด้านที่ 4 การสร้างรู ปแบบความคิดทางบวก
จานวน 6 ข้อ
ด้านที่ 5 การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผูน้ าตนเอง
โดยให้รางวัลและตาหนิทางสร้างสรรค์
จานวน 5 ข้อ
ด้านที่ 6 สนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยสร้างทีมงาน
จานวน 6 ข้อ
ด้านที่ 7 การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผูน้ าตนเอง
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า
(Rating Scale) โดยใช้แนวคิด (Mott, 1972) จานวน 19 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 ความสามรถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง จานวน 4 ข้อ
ด้านที่ 2 ความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก
จานวน 5 ข้อ
ด้านที่ 3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
จานวน 4 ข้อ
ด้านที่ 4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
จานวน 6 ข้อ
การสร้ างเครื่ องมือการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดดังนี้
1. แบบสอบถามที่สร้ างเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างคาถาม การใช้
ภาษา และความคลอบคลุมในเนื้อหาสาระแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
2. นาแบบสอบถาม เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หาร จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) มีค่า I.O.C. ของแบบสอบถามฉบับนี้ 0.91
3. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.983
วิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อหาค่าเฉลี่ ย ( X ) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของ
คะแนนรายข้อ แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น โดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) แล้วนาเอาค่าเฉลี่ย
ที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
1. นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามซึ่ ง
ชนิดเลือกตอบ(Check List) นามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็ นรายข้อใช้วเิ คราะห์คานวณหาค่าร้อยละ(Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณ (Rating Scale) นามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นาหนัก 5 ระดับ ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 อยู่ในระดับใด แล้วนาผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมายรายข้อ รายด้านและความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่ วง
ระดับคะแนน ( Class Interval ) 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ น ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ น ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ น ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ น ระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถึง ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของสถานศึกษา ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต1 มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณ ประมาณ (Rating Scale) นามาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์นาหนัก 5 ระดับจากนั้นนาไปบันทึ ก และวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทราบว่าประสิ ทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต1 มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับใด แล้วนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ
รายด้านและความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน ( Class Interval) 5 ระดับ
(บุญชม, 2545) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายถึง ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4.ข้อมูลที่ได้แปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับ
ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพัทลุง เขต1 โดยใช้สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(Correlation-Coefficent) ของเพี ย ร์ สั น ( Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้ ว น าเอาค่ า ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตาม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ดังนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่า
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติ มีดงั นี้
1. การใช้เครื่ องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั ได้แก่
1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง(IOC : Index of Congruence) มีค่า I.O.C. ของแบบสอบถามฉบับนี้ 0.91
1.2 ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ ละรายด้า นด้ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แอลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ครอนบาค (Cronbach, 1990 อ้างอิงใน พิสณุ, 2549)
มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.983
2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าความถี่ (Frequency)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการวิจยั

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพทัว่ ไป

จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

53
225

19.06
80.94

รวม

278

100.00

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

35
40
203
278

12.59
14.39
73.02
100.00

83
158
37

29.86
56.83
13.31

278

100.00

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.06 เพศหญิง จานวน
225 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.94 มี ประสบการณ์ในการปฏิ บัติงานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.59 มี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.39 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 10 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.02 ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.86 ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดกลาง จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.83 และปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.31
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
ข้อ

n = 278

ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

ระดับ

1

การให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง

4.565

S.D.
0.5098

2
3
4
5

การแสดงเป็ นแบบฉบับให้บุคลากรเป็ นผูน้ าตนเอง
การกระตุน้ ให้บุคลากรตั้งเป้ าหมายด้วยตนเอง
การสร้างรู ปแบบความคิดทางบวก
การอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยให้รางวัลและ
ตาหนิทางสร้างสรรค์
การสนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าในตนเองโดยสร้างทีมงาน
การอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผูน้ าตนเอง
รวม

4.4949
4.4598
4.4245
4.4791

0.5208
0.5646
0.5755
0.5471

มาก
มาก
มาก
มาก

4.5204
4.5719
4.4994

0.5247
0.4902
0.4819

มาก
มากที่สุด
มาก

X

6
7

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู ้น าเหนื อ ผู ้น าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.4994) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ
ด้านการอานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผูน้ าตนเอง( X = 4.5719) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้าง
รู ปแบบความคิดทางบวก( X = 4.4245)
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1โดยภาพรวมและรายด้าน
ที่
1
2
3
4

ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา
ด้านความสามารถผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก
ด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
ด้านความสามารถการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
รวม

1702

n = 278
S.D.
X
4.5090 0.5089
4.3288 0.6061
4.4478
4.5570
4.4638

0.5216
0.5363
0.4766

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.4638) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูง( X = 4.5090) สูงที่สุด และด้านความสามารถการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน( X = 4.5570 ) น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ผล
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมจาแนกตามรายด้าน
ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
ภาพรวม
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Y1
.501**
.501**
.522**
.518**
.522**
.562**
.567**
.581**

ประสิ ทธิผลของสถานศึกษา
Y2
Y3
.458**
.542**
.464**
.483**
.452**
.500**
.456**
.534**
.493**
.514**
.518**
.571**
.499**
.552**
.527**
.582**

Y4
.784**
.774**
.747**
.799**
.754**
.827**
.780**
.862**

ภาพรวม
.669**
.654**
.649**
.679**
.669**
.725**
.699**
.747**

จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .747 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ราย
ด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พัน ธ์สูง สุ ด คื อ ด้านการสนับสนุ นให้เกิ ดภาวะผูน้ าตนเองโดยการสร้ า ง
คณะทางานกับด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยนมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .827 และด้านที่ มีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์นอ้ ยที่สุด คือ ด้านการกระตุน้ ให้บุคลากรสร้างเป้ าหมายด้วยตนเองกับด้านความสามารถในการ
พัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวกมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .452
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผูน้ าเหนื อ ผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพัทลุง เขต 1พบว่า ภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับประสิ ทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกส่ วนใหญ่ในระดับปานกลาง และด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะ
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ผูน้ าในตนเองโดยสร้ างคณะทางาน มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิจยั ของ กนกรักษ์ (2557) ศึกษาภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาผลการวิจยั รายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
เหนื อ ผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษากับ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา ด้า นความสามารถในการแก้ปั ญ หาภายใน
สถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าในตนเองโดยสร้างทีมงานส่งผล
ต่อด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึ กษามากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเพราะภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรมีทศั นคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารให้คาปรึ กษา แนวคิดนาทางแก้ไข
เพื่อปรับปรุ ง เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และสามารถใช้เหตุผลประกอบในการตัดสิ นใจได้
ด้วยตนเอง โดยมีการเชื่อมโยงรู ปแบบการทางานเป็ นทีม เปิ ดโอกาสให้บุคลากรเป็ นผูน้ าเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และความเข้าใจ เตรี ยมรับกับความเปลี่ยนแปลงเปิ ดโอกาสให้ทีมทางานและมีอานาจในการ
ตัดสิ นใจ จนสามารถลดความขัดแย้งของครู ภายในสถานศึกษา และครู ปฏิบตั ิตนโดยยึดประโยชน์ของสถานศึกษาเป็ น
สาคัญส่ งผลที่ ดีต่อการแก้ปัญหาภายในสถานศึ กษาในด้านต่าง ๆ จนประสบความสาเร็ จ และสามารถปฏิ บตั ิงานจน
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด ในสถานศึกษาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณดี (2559 : 37) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมีการ
สร้างที มงานและมีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูร้ ่ วมงานเพื่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน ด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิ กในทีมงานยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายมีแนวทางในการแก้ไข
ั ญา (2559 : 35) กล่าวว่า การสร้างคณะทางานนั้นต้อง
ปั ญหาความขัดแย้งในทีม และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ กญ
สร้างที มงานและมีการปรึ กษาหารื อระหว่างผูร้ ่ วมงานเพื่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน ด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงานยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และหลากหลายมีแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งในทีมงานได้เป็ นอย่างดี และด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่ สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเหนื อ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากับประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษา ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติ
ทางบวกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พบว่าโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลาง มี ร ะดับ นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ .01 โดยเฉพาะด้า นการกระตุ ้น การตั้ง เป้ า หมายด้ว ยตนเองส่ ง ผลต่ อ ด้า น
ความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนน่อยที่สุด ทั้งนี้ อาจเพราะภาวะผูน้ าเหนื อผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีการสร้าง
รู ปแบบความคิดทาบวกในการทางาน การพูดในการแก้ปัญหาเชิ งบวก การใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหา สามารถ
วินิจฉัยและแก้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็ นผูม้ ีความมัน่ คงทางอารมณ์ โดยเฉพาะด้านการกระตุน้ ให้
บุ ค ลากรตั้ง เป้ า หมายด้ว ยตนเองที่ ส่ ง ผลต่ อ ด้า นความสามารถในการพัฒ นานัก เรี ย นให้มี ทัศ นคติ ท างบวกที่ มี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้อยที่ สุด ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรกระตุน้ ให้บุคลากรแสดงความเชื่ อมัน่ ต่อศักยภาพของ
ตนเอง มีการกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดความตระหนักต่อเป้ าหมายสถานศึกษา และให้กาลังใจเพื่อปฏิบตั ิงานไปสูเ้ ป้ าหมาย
ที่วางไว้ สามารถส่ งผลต่อนักเรี ยนให้มีความกระตือรื อร้นในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู ้ ได้
ด้วยตนเอง ส่ งผลต่อผลสาเร็ จทางการเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็ นที่พึงพอใจของผูป้ กครอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของโยฮัน (2560 : 33) กล่าวว่า การกระตุน้ ให้บุคลากรตั้งเป้ าหมายด้วยตนเองนั้น ผูบ้ ริ หารสนับสนุน และคลใจ
ให้บุคลากรเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมายของตนเองและหน่วยงาน และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มีประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน

1704

HMO29-10
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิ สระฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ด้วยความกรุ ณา ช่ วยเหลื อแนะนาและให้คาปรึ กษาอย่างดี ย่ิงจาก
อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระที่ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด วิธีการ คาแนะนา ด้วยความ
เอาใจใส่ผวู ้ จิ ยั กราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอขอบคุณ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ อาจารย์ ดร.ศิลป์ ชัย สุวรรณมณี พ.ต.อ.ดร.ปรมะ สุวรรณโน อาจารย์
ประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ อง และ
ให้คาแนะนาในการสร้างเครื่ องมือ ให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผวู ้ ิจยั ได้อา้ งอิงทางวิชาการ จึ งขอขอบคุณ ทุก
ท่านไว้ ณ โอกาสนี้
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