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ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

The Leadership of the Administrators of the Educational 
Service Area in the Opinions of the School Administrators 

under the Jurisdiction of the Office of Sisaket Primary 
Education Service Area 4 

 
สุชัญญา  รกัษาวงษ์ 1  สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 161 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ     
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 สถิติ   ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่    

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทร  chanya_thong@yahoo.co.th 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

103Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University



104 
ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ t-test และการทดสอบ   
F-test ผลวิจัยพบว่า  

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา      
ศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

5. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมุ่งประสงค์มีความแตกต่างที่ระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความแตกต่าง
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

  
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า ผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4 
 
Abstract 

The research aimed to study and compare the leadership of 
the administrators of the educational service area in the opinions 
of the school administrators under the jurisdiction of the office of 
Sisaket Primary Education Service Area 4 as classified by sex, age, 
educaitional levels, and working experience. The samples used in 
the research were 161 school administrators under the jurisdiction 
of the office of Sisaket Primary Education Service Area 4 in the 
academic year 2014.  

The research instrument was a five-rating scale questionnaire 
with a confidence value equivalent to 0.99. Statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test.  

The research findings were as follows:  
1. The leadership of the administrators in the study was 

overall at a high level in all aspects.  
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2. As regards the leadership of the administrators of the 

educational service area as perceived by the school administrators, 
it was found that the school administrators who had a different sex 
had no different views on the leadership of the administrators in 
the study.  

3. The school administrators who were different in age had 
no different views on the leadership of the administrators in the 
study.   

4. The school administrators who had different educational 
levels had no different views on the leadership of the 
administrators in the study.    

5. The school administrators who had different working 
experience had different opinions on the leadership of the 
administrators in the study at a statistical significance of 0.05. As for 
individual aspects, it was found that there was a difference with a 
statistical significance of 0.01 in the objective; there was a 
difference with a statistical significance of 0.05 in ethics and moral 
aspect. 

 
Keywords: Leadership, Administrators, Sisaket Primary Education 
Service Area 4 
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บทน า 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากท าให้
ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่
ท าหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้องค์กรด าเนินการตามเป้าหมายนั้น 
ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้น าเพื่อการปฏิรูป 
องค์การโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างราบรื่น
หรือไม่สามารถก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุส าคัญเรื่องหนึ่งคือ      
การขาดผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย  และภาวะความ
เป็นผู้น า (ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์, 2555) ผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อความ 
อยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด นอกจากนี้ 
ผู้น ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการในทุกระดับ 
ทั้งในระดับโลก ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับโลก ระดับในระดับ
องค์การมีการยอมรับกันว่าความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่ขึ้นกับภูมิปัญญา 
คว าม คิ ดอ่ า นแ ละแน วปฏิ บั ติ ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ขอ งผู้ น า ขอ งอ ง ค์ก า ร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

ภาวะผู้น า (leadership) เป็นกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน โดยได้รับการยอมรับและยก
ย่องจากบุคคลอื่นให้เป็นผู้น าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุ่มบุคคลนั้น สามารถกระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม บุคคล
อื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมี
ความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย (กิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์ , 
2555) ผู้บริหารขององค์การจะมีภาวะผู้น าในตัวผู้บริหารจะท าให้ผู้ใต้บังคับ 
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บัญชาเกิดความยอมรับเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น า
องค์การให้อยู่รอดเท่านั้นแต่จะน าความเจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจ
เกียรติยศชื่อเสียงและความส าเร็จมาสู่องค์การด้วย (ภารดี อนันต์นาวี , 2551) 
ผู้บริหารที่เป็นผู้น าจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมากโดยทั่วไป
คุณลักษณะของผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีมีปฏิภาณไหวพริบดีมี
บุคลิกภาพดีมีความคิดริเริ่มรู้จักปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการโน้มน้าว
จิตใจมีความเข้าใจบุคลิกทั่วไปและเข้าใจสังคมได้ดีมีความอดทนและ
รับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานงานได้ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
และยอมรับนับถือผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและความยุติธรรมลักษณะ
ดังกล่าวไม่ได้หากันได้ง่าย ๆ ในสถานศึกษาที่หายากยิ่งกว่านั้นคือภาวะผู้น า
หรือความเป็นผู้น า (ธร สุนทรายุทธ, 2551) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะสามารถ
น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จและสมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจที่จะท างาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถมากกว่าองค์กรที่ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น า (ธวัช  
บุญยมณี, 2550) 

ด้วยเหตุผลความส าคัญความเป็นมาแนวคิดหลักการและทิศทางการ
บริหารจัดการดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจ าเป็นต้องเป็น
ผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่ดีและสามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้ องเหมาะสมต่อ
บุคลากรต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถรวมคนให้เป็นองค์กรที่
ทันสมัยมีคุณธรรมและจริยธรรมมีระบบการท างานเป็นที่มีพฤติกรรมการมอง
การณ์ไกลและมุ่งสัมพันธ์รายบุคคลร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลาทันเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศชาติซ่ึงถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
การศึกษาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 
ดังนี้ 
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   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 267 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 161 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane´ 
(1973 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546) 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ด้านการมุ่งประสงค์ 
2. ด้านการท างานเป็นทีม 
3. ด้านการมองการณ์ไกล 
4. ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ด้านการวางแผน 
6. ด้านการมุ่งสัมพันธ์รายบุคคล 
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ท าการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 

ใช้วิธีจับฉลากโดยการสุ่มแบบไม่คืนกลับจนครบตามจ านวนที่ก าหนดได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 161 คน จากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ    
เขต 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
เพศอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่

การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การมุ่งประสงค์ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมองการณ์ไกล ด้านการมี
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านการวางแผน และด้านการมุ่งสัมพันธ์รายบุคคล มี
ข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 49 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของ (Likert five rating scale) ผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักของ
คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 78.26 มีอายุตั้งแต่ 
51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.45 มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 93.17 
มีประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 32.30 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 4 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 

ภาวะผู้น า Χ  S.D. แปลผล 

1. ด้านการมุ่งประสงค์  4.09 0.52 มาก 
2. ด้านการท างานเป็นทีม   4.06 0.54 มาก 
3. ด้านการมองการณ์ไกล  4.16 0.52 มาก 
4. ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม  4.05 0.59 มาก 
5. ด้านการวางแผน  4.13 0.50 มาก 

6. ด้านการมุ่งสัมพันธ์รายบุคคล 4.04 0.58 มาก 
รวม 4.09 0.48 มาก 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
มองการณ์ไกล (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน (ค่าเฉลี่ย = 
4.13) และด้านการการมุ่งประสงค์ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการมุ่งสัมพันธ์รายบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 4.04)  

การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 
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3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษเขต 4 จ าแนกตามเพศไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายด้าน 

3.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามอายุไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายด้าน 

3.3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามระดับการศึกษาไม่พบความแตกต่างในภาพรวม
และรายด้าน 

3.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการมุ่ง
ประสงค์มีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ส่วนด้านการมีคุณธรรม
และจริยธรรมมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพบนัยส าคัญ
ทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s) ดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของภาวะผู้น าของผู้บริหารเขต
พื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน ด้านการมุ่งประสงค์ 

ประสบการณ์ Χ  

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 
ปี 

21 - 30 
ปี 

31 ป ี
ข้ึนไป 

4.16 3.96 3.99 4.35 
น้อยกว่า 10 ป ี 4.16 - 0.203 0.170 0.188 
10 - 20 ป ี 3.96  - 0.032   0.392** 
21 - 30 ป ี 3.99   - 0.359* 
31 ปี ข้ึนไป 4.35    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05,  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ของภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
4 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 31 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น ามากกว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 31 ปี 
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น ามากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 21 -  30 ปี 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของภาวะผู้น าของผู้บริหารเขต
พื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน ด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ประสบการณ์ Χ  

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 - 20 
ปี 

21 - 
30 ปี 

31 ปี 
ข้ึนไป 

4.09 3.90 4.02 4.27 
น้อยกว่า 10 ป ี 4.09 - .191 .070 .179 
10 - 20 ป ี 3.90  - .121  .371* 
21 - 30 ป ี 4.02   - .250 
31 ปี ข้ึนไป 4.27    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ของภาวะ

ผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  
เขต 4 ที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 31 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น ามากกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 10 - 20 ปี 
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อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา   
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีประเด็น ที่ส าคัญที่ควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       
ศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าผู้บริหารในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องประสานงานและร่วมมือด าเนินงานกับหน่วยงานหลาย
หน่วยงานเช่นครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาท้องถิ่นชุมชนจึงต้อง
อาศัยผู้ที่มีภาวะผู้น าสูงการปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จนั้นภาวะผู้น าเป็นปัจจัย
ส า คัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติ งานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารที่ดีนั้นย่อมจ าเป็นต้องอาศัยหัวหน้างานหรือ
ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าที่ดีมีคุณสมบัติและลักษณะของผู้น าที่ดีและแสดง
พฤติกรรมผู้น าอย่างเหมาะสมด้วยเพราะผู้น านั้นเปรียบประดุจดวงประทีปของ
องค์กรฉะนั้นผู้น าย่อมเป็นหลักส าคัญยิ่งของหน่วยงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
ผลงานอันเป็นส่วนรวมคุณภาพและคุณลักษณะของผู้น าย่อมมีผลสะท้อนต่อ
วิธีการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสรา้ง
ของการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปฐม ปริปุนณังกูร (2553) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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นราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัลสุริยา กรรณสูตร (2552) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พบว่าภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อแยกพิจารณารายด้าน
พบว่าภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้านผู้บริหารแสดงภาวะผู้น าแบบมุ่ง
ประสงค์การท างานเป็นทีมการมองการณ์ไกลรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมมี
การวางแผนในการท างานที่ดีและมุ่งสัมพันธ์รายบุคคลกระจายอ านาจให้
ผู้ร่วมงานรับผิดชอบและตัดสินใจด้วยตนเองจึงเป็นเหตุผลให้ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านอภิปรายผล ดังนี้ 

    2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 4 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาพบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษา
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ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงผู้น าที่มีประสิทธิผลนั้นจะต้องเป็นทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยสัมพันธ์และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานความมีประสิทธิผล
ของผู้น านั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติที่ดีงามต่อบุคลากร (ขนิษฐา อุ่นวิเศษ 
2550) จะเห็นได้ว่าการบริหารงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้
ภาวะผู้น าคือต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารงานให้เหมาะสมความ
ต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลซ่ึงจะท าให้ผู้น าสามารถดึงเอาศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยที่บุคลากรเองก็จะเกิดความ
พึงพอใจมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความยึดมั่นผูกพันต่ อ
องค์การด้วย 

    2.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษเขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานในภาพรวมพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการมุ่งประสงค์มีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้าน
การมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ในการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ    เขต 4 มีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบ่ง
บอกได้ถึงความช านาญความเช่ียวชาญและการรอบรู้ของการปฏิบัติงานเข้าใจ
ถึงเนื้องานของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาได้แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐม ปริ
ปุนณังกูร (2553) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
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ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2  

ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการค้นพบของงานวิจัยที่พบว่าการแสดงภาวะผู้น าของผู้บริหาร

เขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อยู่ในระดับมากทุก
ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรน าข้อมูลนี้ไปวางแผนในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลเพราะผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
ภาวะผู้น ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การและการจัดการไม่ว่าจะ
เป็นระดับภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
ภาวะผู้น าล้วนมีความส าคัญเพราะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระบบ
ราชการจึงต้องการผู้น าที่เข้มแข็งมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญ
อดทนและต่อเนื่องสามารถสร้างความมั่นใจที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
องค์การและเพื่อท าให้การท างานในระบบราชการเดินไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น 

2. จากการค้นพบของงานวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างานพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจึงควรน าข้อมูลนี้ไปวางแผนในการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี
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ประสบการณ์ท างานต่างกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารงานให้เหมาะสม
ความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลซ่ึงจะท าให้ผู้น าสามารถดึงเอา
ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยที่บุคลากรเองเกิด
ความพึงพอใจมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและเกิดความยึดม่ันผูกพัน
ต่อองค์การด้วย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม

ตามความคิดเห็นของกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครองครูและหน่วยงานอื่น 
2. ควรศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านผู้น าด้าน
เทคโนโลยี ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าวิจัยเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายซ่ึงไม่อาจน ามากล่าวได้ทั้งหมดผู้วิจัยใคร่ขอ
กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง คือ ดร.ส ารวย ไชยยศ นางสาวมยุรี สารีบุ ตร    
นายมานิต สิทธิศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ อาจารย์ ดร.
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ และ อาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่
ครอบครัวรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่านผู้บังคับบัญชาทุกระดับและ
ผู้ร่วมงานทุกท่านซ่ึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนส่งเสริม
จนงานวิจัยประสบความส าเร็จในคร้ังนี้ 
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