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บทคัดย่อ
การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ำาเหนอืผูน้ำาของผู้บรหิารสถานศกึษาในสังกดั

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 คณุภาพผูเ้รยีนของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำานวน 341 คน 
เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจยั พบว่า 1. ระดบัภาวะผูน้ำาเหนอืผูน้ำาของผู้บรหิารสถานศึกษาในสงักัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ระดับคุณภาพผู้เรียนของ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 3. ภาวะ
ผู้นำาเหนอืผูน้ำาของผูบ้รหิารกบัคุณภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 18 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดพบ
ว่า ตัวแปรพยากรณ์ของภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร ด้านการกระตุ้นบุคลากรให้ตั้งเป้าหมายด้วย
ตนเอง (X

3
) ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัลและตำาหนิทางสร้างสรรค์ 
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) สามารถพยากรณ์

คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม (Ŷ) 
ไดร้อ้ยละ 55.1 และสามารถรว่มกันพยากรณคุ์ณภาพผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ได้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
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คำ�สำ�คัญ: ภาวะผูน้ำาเหนือผูน้ำาของผูบ้รหิาร,คณุภาพผูเ้รยีน, สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
เขต 18

Abstract
The purposes of this research are to determine the level on superleadership of school 

administrators, level of student quality in school under The Secondary Educational Service 
Area Office 18 and the prediction of equation of superleadership influencing student quality 
in school under The Secondary Educational Service Area Office 18. The sample consisted 
of 341 teachers under The Secondary Educational Service Area Office 18. The instrument 
used for the study was a set of five-scale questionnaires. The statistical devices analysis of 
this study focused on the arithmetic mean, standard deviation, Pearson product moment 
correlation and stepwise multiple regression analysis.

The result the research were as follows: 1. The superleadership of school  
administrators level of under The Secondary Educational Service Area Office 18 as a whole 
and each aspects were found to be a high level. 2. The student quality level of under  
The Secondary Educational Service Area Office 18 were rated at a high level. 3. There 
was positive relationship between school superleadership of administration’s and  
student quality under The Secondary Educational Service Area Office 18 with statistically  
significant difference at the level of .05 4. According to the best prediction equation,  
it indicate of that superleadership of the self-set goals (X

3
), facilitate self-leadership though 

reward and constructive reprimand (X
5
), facilitate self- leadership culture (X

7
), create posi-

tive thought patterns (X
4
) and model self- leadership (X

2
) as a whole (Ŷ) at 55.1 percent  

prediction and could cooperatively predict student quality with statistically significant  
difference at the level of .05. The raw data equation was shown as below:
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บทนำา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ

ด้านต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทุกประเทศ
รวมท้ังประเทศไทยด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545: 1) ประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องเร่งเสริม
สร้างสมรรถนะประชาชนของประเทศสามารถ
ดำารงชีพอยู่ได้อย่างสันติสุขในสังคมไทย และเป็น
กำาลังสำาคัญในการนำาพาประเทศให้สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ปัจจัยสำาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรไทย คือ การศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับมนุษย์ทุกคนในการดำารงชีวิตเพ่ือการอยู่
รอด เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อดำาเนินชีวิต ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และตัดสิน
ใจอย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งประกอบอาชีพอย่างมีศักด์ิศรี มีส่วน
เสริมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเต็มที่ (พิพัฒน์  
วิเชียรสุวรรณ, 2547: 72)

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาท
ท่ีสำาคัญคือจะต้องนำาเอาความรู้ความสามารถ 
ความเป็นผู้นำามาบริหารสถานศึกษา โดยดำาเนิน
การรวบรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุดในการที่จะมา
ช่วยกันทำางาน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวิธี
การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
เพ่ือให้การดำาเนินการงานภายในโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมาย (พรรณพร หฤทัยถาวร, 2542: 2) ดัง
ที่ คุณวุฒิ คนฉลาด (2540: 5) ได้กล่าวถึงหน้าที่
ของผู้บริหารว่า เป็นลักษณะการบริหารงานตาม
กระบวนการ (Administrative Process) ผู้นำา
หรือผู้บริหารจะต้องปฏิบัติเป็นข้ันตอน และการ
ที่ผู้บิหารสถานศึกษาจะประสบผลสำาเร็จหรือล้ม
เหลวในการปฏิบัติงานนั้น พฤติกรรมภาวะผู้นำา
มีส่วนเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำาที่เหมาะสมและถูกต้องตามทฤษฎีหรือหลัก
การทางการบรหิารแลว้ยอ่มได้รบัความรว่มมือจาก
ทกุฝา่ย โดยไดท้ัง้คนและงานในทีส่ดุ การบรหิารก็
จะประสบผลสำาเรจ็สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แมน
ซ์ และซิมส์ (Manz & Sims, 1991: 18-35) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้พฤติกรรม
ผู้นำาแบบผู้นำาเหนือผู้นำา (Super Leadership) 
โดยนำากระบวนการของภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาที่จะ
ทำาให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเองมาใช้ในการบริหาร
ซึ่งมี 7 ขั้นตอน

จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง
มีความสนใจท่ีจะทำาการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลภาวะ
ผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” เพื่อให้ทราบ
ถึงภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 เพื่อนำาพาสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และ
นำาผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้นำา
เหนือผู้นำาอันเป็นท่ียอมรบัจากบคุคลภายในสถาน
ศึกษาและชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้

บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

2. เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารกับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำา
เหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อ
คณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

คำาถามการวิจัย
1. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร

สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 18 อยู่ในระดับใด

2. คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 อยู่ในระดับใด

3. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารมี
ความสมัพันธก์บัคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 
หรือไม่

4. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
สามารถพยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 18 ได้หรือไม่

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารมี

ความสมัพันธก์บัคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18

2. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
สามารถพยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 ได้

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้

วจิยัตอ้งการศกึษาถงึอทิธพิลภาวะผูน้ำาเหนอืผูน้ำา
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียน อันประกอบด้วยภาวะผู้นำาเหนือ
ผู้นำา 7 ด้าน ตามแนวความคิดของแมนซ์ และ
ซิมส์ (Manz & Sims, 1991: 33) คือ 1) การ
ทำาให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง 2) การแสดงเป็น
แบบฉบบัใหบ้คุลากรเปน็ผูน้ำาตนเอง 3) การกระตุ้
นบคุลากรใหต้ัง้เปา้หมายดว้ยตนเอง 4) การสรา้ง
รูปแบบความคิดในทางบวก 5) การอำานวยความ
สะดวกให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัลและ
ตำาหนิทางสร้างสรรค์ 6) สนับสนุนให้เกิดภาวะ
ผู้นำาตนเองโดยการสร้างคณะทำางาน 7) การ
อำานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำา
ตนเอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยศึกษาจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 หน้า 3-6) ซึ่งคุณภาพผู้
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เรยีนม ี8 ดา้น คอื 1) ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) ผู้เรียนมีจิตสำานึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3) ผู้เรียนมี
ทักษะในการทำางาน รกัการทำางาน สามารถทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 5) ผู้เรียนมีความ
รู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร 6) ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรยีน และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 7) ผูเ้รยีนมี
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 8) ผู้เรียน
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีประชากรทั้งหมดจำานวน 
2,968 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratif ied Random  
Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา เพราะขนาด
ของสถานศึกษาที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อ
คณุภาพผูเ้รยีน โดยใชต้ารางกำาหนดขนาดตวัอยา่ง 
เครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970: 
607-610) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 341 คน

ต�ร�งที่ 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 จำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา

ขน�ดสถ�นศึกษ� ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,338 154

ขนาดใหญ่ 680 78

ขนาดกลาง 766 88

ขนาดเล็ก 184 21

รวม 2,968 341

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูน้ำา
เหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของ แมนซ์และซิมส์ (Manz & Sims, 1991: 

33) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยภาวะ
ผู้นำา 7 ประการ จำานวน 55 ข้อ 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุภาพผู้
เรยีน ซึง่ผูวิ้จยัไดส้ร้างขึน้จากตวับง่ชีข้องมาตรฐาน
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ด้านคุณภาพผู้เรียน จากมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2549: 3-6) ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจาก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลำาดับ ตาม
จำานวนของตัวบ่งชี้ จำานวน 33 ข้อ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

1. ขอหนังสือรับรองจากคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อำานวยการสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อขอความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูล

2. ดำาเนินการแจกแบบสอบถามจำานวน 
340 ชดุ ใหแ้ก ่ครใูนสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 ทีเ่ปน็กลุม่
ตวัอยา่ง ซ่ึงผู้วจิยัไดบ้รรจุซองแตล่ะชุดอย่างมดิชิด 
พรอ้มตดิแสตมปจ์า่หน้าซอง ถงึผูว้จิยัเพ่ือให้ผูต้อบ
แบบสอบถามส่งคืนตามกำาหนด

3. เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน 
ทำาการตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณ์ทุกฉบับ

4. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ใหค้ะแนนตามน้ำาหนักคะแนนแต่ละขอ้ และบนัทกึ
ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป

5. นำาผลคำานวณมาทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยจะนำาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
มาแยกวิเคราะห์ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะ
ผู้ เหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Lik-
ert, 1987 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 
103) โดยแบ่งออกเปน็ 5 ระดบั คือระดบัมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัย
กำาหนดเกณฑ์สำาหรับวัดระดับพฤติกรรมหรือมี
การปฏิบัติของของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 จากน้ำาหนักคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดโดยใช้จุดตัด
ของคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์ความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคำาตอบโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 103) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert, 1987 อ้างถึงใน 
บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) โดยแบ่งออก
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัย
กำาหนดเกณฑ์สำาหรับวัดระดับพฤติกรรมหรือมี
การปฏิบัติของของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 จากน้ำาหนักคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้จุดตัด
ของคะแนนเฉลี่ย ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์ความหมาย
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ค่าเฉลี่ยของคำาตอบโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 103) 

การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษากับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pear-
son’s Product Moment Correlation) โดยอาศัย
เกณฑ์ของ พวงรตัน ์ทวรีตัน ์(2540: 144) คือ สงู
มาก สูงปานกลาง ค่อนข้างต่ำา และต่ำา

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์
ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ 

1. วิเคราะห์ภาวะผู้ เหนือผู้นำาของผู้
บริหารสถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้
เหนือผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพ
ผู้เรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 สถิติที่ใช้คือ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-  
Moment Correlation Coefficient)

3. สร้างสมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเหนือ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สถิติที่ใช้คือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-
wise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ

ศึกษาได้ดังนี้

1. ระดบัภาวะผูน้ำาเหนอืผูน้ำาของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 18 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านการทำาให้บุคลากรเป็นผู้นำา
ตนเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้
บุคลากรเป็นผู้นำาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีความซื่อสัตย์ 

1.3 ด้านการกระตุ้นบุคลากรให้ตั้งเป้า
หมายดว้ยตนเองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวางแผน มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

1.4 ดา้นการสรา้งรปูแบบความคดิในทาง
บวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดคือ กระตุ้นให้บุคลากรมีความมุ่ง
มั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำาเร็จ 

1.5 ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิด
ภาวะผู้นำาตนเองโดยการให้รางวัลและตำาหนิทาง
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบวา่ ทกุขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย 
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบผลสำาเร็จ 

1.6 ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำา
ตนเองโดยสร้างคณะทำางานโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
รว่มประเมินผลและรว่มตดัสนิใจในการปฏิบตังิาน 

1.7 ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิด
วฒันธรรมของผู้นำาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ แนะนำาการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดความสำานึกรับผิดชอบ 
ผดุงเกียรติยศ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน 

2. ระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
ในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 18 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า

2.1 ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีความ
ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วน
รวมอย่างรู้

2.2 ดา้นผูเ้รยีนมจีติสำานกึในการอนรัุกษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนเข้าร่วม
หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.3 ด้านผูเ้รยีนมทีกัษะในการทำางาน รกั
การทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติทีด่ต่ีออาชพีสจุรติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีความ

เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบใน
การทำางาน และ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

2.4 ดา้นผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
วิเคราะห ์คดิสงัเคราะห ์มวิีจารณญาณ มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ทกุ
ข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ กำาหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจได้

2.5 ด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำาเปน็ตามหลกัสตูร โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปาน
กลาง เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ผูเ้รยีนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. กำาหนด อยู่ในระดับมาก 

2.6 ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง รักการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำาถามเพื่อหา

2.7 ด้านผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ และ
สุขภาพจิตที่ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื ผูเ้รยีนมมีนษุยสัมพนัธ์
ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 

2.8 ด้านผู้ เรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ทกุ
ข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ผูเ้รยีนชืน่ชม รว่มกจิกรรม และมผีลงานดา้นศลิปะ 

3. ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
กับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความ
สัมพันธ์กันในระดับสูง (r = .713) ส่วนในราย
ด้านส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง .224 
- .650 ส่วนด้านการกระตุ้นบุคลากรให้ตั้งเป้า
หมายด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้
เรียนของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับสูง และด้าน
การทำาให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเองมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับ
คอ่นขา้งต่ำา ดงันัน้ภาวะผูน้ำาเหนือผูน้ำาของผูบ้รหิาร
กับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความ
สัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(p < .05)

4. ภาวะผู้นำ า เหนือผู้นำ าที่มีอำ านาจ
พยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 
เรียงลำาดับจากตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด โดยพบ
ว่า มี 5 ด้าน คือ การกระตุ้นบุคลากรให้ตั้งเป้า
หมายด้วยตนเอง (X

3
) การอำานวยความสะดวก

ให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัลและตำาหนิ
ทางสร้างสรรค์ (X

5
) การอำานวยความสะดวกให้

เกิดวัฒนธรรมของผู้นำาตนเอง (X
7
) การสร้างรูป

แบบความคิดในทางบวก (X
4
) และการแสดงเป็น

แบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง (X
2
) โดย

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของทั้ง 5 
ดา้นเทา่กับ .742 อย่างมนัียสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 
.05 ทั้ง 5 ด้านรวมกัน สามารถพยากรณ์คุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ร้อยละ 55.1 
เมื่อนำาค่าสถิติต่างๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ ได้
สมการพยากรณ์ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 18 ที่ดีที่สุดในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้

Ŷ = .879 + .159 (X
3
) + .149 (X

5
) + 

.157 (X
7
) + .167 (X

4
) + .130 (X

2
) 

หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน

Ž = .211 Z
x3
 + .170 Z

x5
 + .243 Z

x7
 

+ .200 Z
x4
 + .137 Z

x2

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

อิทธิพลภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้วิจัยได้
แยกอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานใน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้

1. ระดบัภาวะผูน้ำาเหนอืผูน้ำาของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 18 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ประกอบด้วย 7 ด้านคือ ด้านการทำาให้บุคลากร
เป็นผู้นำาตนเอง ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้
บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง ด้านการกระตุ้นบุคลา
กรให้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ด้านการสร้างรูป
แบบความคิดในทางบวก ด้านการอำานวยความ
สะดวกให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยการให้รางวัล
และตำาหนิทางสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนให้
เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยสร้างคณะทำางาน และ
ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรม
ของผู้นำาตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบาย
ผา่นสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
18 ให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
ที่ดี และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในการ
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ท่ีจะทำาให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการโดย
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะขององค์
รวม รวมถึงมีความยืดหยุ่นทั้งสาระการพัฒนา
และวิธีการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการสถานศึกษา และสามารถ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามการศึกษา ให้ผู้
ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็น
ผู้นำา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อ
การเป็นผู้อำานวยการสถานศึกษา อีกทั้งสามารถ
นำาการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ในการปฏิบัติงาน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18, 2553: 51) ดังที่ สิทธิ
พร นิยมศรีสมศักดิ์ (2545) ได้กล่าวว่า ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างภาพที่พึง
ประสงค์และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ
และยอมรบัแนวนโยบายและวิธกีารประเมนิปฏบัิติ
งานที่มุ่งเป้าหมายขององค์กร และยังแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารได้มีการพัฒนา ส่งเสริม กระตุ้นผู้ร่วม
งานให้มีเจตคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการที่ผู้บริหาร
มีความสามารถทำาให้ผู้อื่นเกิดแรงบันดาลใจใน
การทำางาน ทำาให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกทั้ง สุวีระ ทรงเมตตา (2548) ได้กล่าว
ว่า ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการและความสนใจ สนับสนุนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนางานโดยให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เพิ่มพูนความรู้ ความชำานาญในการปฏิบัติงาน
ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่ผู้นำาหรือผู้บริหาร
พยายามสร้างคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Bass  and  Avolio (1991) กล่าวว่า ผู้นำา
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างเพ่ือให้เป็นที่ยกย่อง
เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และทำาใหผู้ต้ามเกดิ

ความภาคภมูใิจเมือ่ได้รว่มงานกนั ดว้ยเหตนุีจ้ะสง่
ผลให้พนักงานปฏิบัติตาม ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้นำาจะ
เสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี  และความ
มั่นใจของผู้ตาม  และทำาให้ผู้ตามมีความเป็นพวก
เดียวกันกับผู้นำา โดยอาศัยวิสัยทัศน์ และการมีจุด
ประสงค์รวมกัน  ผู้นำาแสดงความมั่นใจช่วยสร้าง
ความรู้สึกเป็นเดียวกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ  ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นำา ทั้งน้ีจะส่งผล
ให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจ ในส่วนของโรงเรียน
แสดงให้เห็นว่า ครูที่ปฏิบัติงานมีความพอใจซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสำาเร็จทั้งให้ความต้องการของครู
ผู้ปฏิบัติงานเองและส่งผลต่อความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชยัชนะ นาทสทีา (2553)ไดศ้กึษาภาวะผูน้ำาเหนอื
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา อำาเภอโป่งน้ำาร้อน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 
2 พบว่า ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารสถาน
ศึกษา อำาเภอโป่งน้ำาร้อน โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ตะวัยฉาย โก
ทัน (2555) ได้ศึกษาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับ วุฒิพงษ์ นาสม
ขวัญ (2555) ได้ศึกษาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้
บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายบ้านค่าย สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายบ้านค่ายโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายข้อพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
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ลำาดับคะแนนจากมากไปหาน้อยสามลำาดับแรก
ได้แก่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คดิสงัเคราะห ์มวีจิารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค ์
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และผู้เรียนมีทักษะ
ในการทำางาน รักการทำางาน สามารถทำางานร่วม
กับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้
เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ว่าด้วย การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายสำาคัญ
คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
คนมีความสุขนั้นเอง เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสังคมได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษา สอดคล้อง
กับ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542: 50) ได้กล่าว
วา่ คุณภาพการศกึษาเปน็การพัฒนาโรงเรยีนตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ด้านความรู้และปัญญา ทั้งกายและ
จิตใจ ตลอดจนมีการแข่งขั้นบนเวทีโลกโดยสถาน
ศกึษาปฏบัิติงานอยา่งเปน็ระบบ มกีรวางแผนการ
จัดการและพัฒนาปัจจัยระบวนการและผลผลิต
จนเชื่อว่า สามารถจัดการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์
ตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคมอย่าง
มีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ซึง่ไดมุ้ง่เนน้ในการพฒันา “คน” ให้
มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจำาเป็นที่รัฐต้อง
ดำาเนินการ โดยจะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชน
เพื่อให้ศักยภาพมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาตน
อย่างเต็มที่ ทำาให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียน
รู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม 

คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติวรรณ ลีฬหวนิช (2550: 85) ได้
ศึกษาภาวะผู้นำากับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า คุณภาพผู้
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2554: 101) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้
เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า 
ระดบัมาตรฐานคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนประถม
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ภาวะผูน้ำาเหนอื
ผู้นำาของผู้บริหาร ทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการทำาให้
บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง ด้านการแสดงเป็นแบบ
ฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง ด้านการกระตุ้
นบุคลากรให้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ด้านการ
สร้างรูปแบบความคิดในทางบวก ด้านการอำานวย
ความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัล
และตำาหนิทางสร้างสรรค์ ด้านสนับสนุนให้เกิด
ภาวะผู้นำาตนเองโดยการสร้างคณะทำางาน และ
ดา้นการอำานวยความสะดวกให้เกดิวัฒนธรรมของ
ผู้นำาตนเอง กับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 พบวา่โดยรวมและรายดา้นมคีวามสมัพันธ์
กันทางบวกกับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .05) โดย
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง (r = .713) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่วางแผนและ
กำาหนดทศิทางของสถานศกึษา โดยมทีกุภาคสว่น
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความ
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สขุรูจ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กัแกปั้ญหา มคีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและ
สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(สำานักงานการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติ
วรรณ ลีฬหวนิช (2550: 88) ได้ศึกษาภาวะผู้นำา
กบัคณุภาพผู้เรยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาค
ตะวนัออก พบวา่ ภาวะผูน้ำากบัคุณภาพผูเ้รยีนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก มีความ
สัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กบั อมัพร อสิสรารกัษ์ (2547: 97) ได้ศกึษาเกีย่ว
กับความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำากบัประสทิธผิล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก ผล
การวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และงานวิจัย
ของ วันชัย นพรัตน์ (2540: 138) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนที่สัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ
ในเขตการศกึษา 12 พบวา่ ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร
โรงเรียนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา

4. ผลการศึกษาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาขอ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้านสามารถพยากรณ์
คณุภาพผู้เรยีนของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดย
ตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 7 ด้าน ผลการศึกษาคร้ังนี้ 
จากการพยากรณ์แบบขั้นตอน โดยเลือกรูปแบบ
ที่ดีที่สุดในการนำาเสนอ พบว่า ด้านการกระตุ้นบุ
คลากรใหต้ัง้เปา้หมายดว้ยตนเอง ดา้นการอำานวย
ความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัล
และตำาหนิทางสร้างสรรค์ ด้านการอำานวยความ

สะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำาตนเอง ด้านการ
สร้างรูปแบบความคิดในทางบวก และด้านการ
แสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง 
เป็นตัวพยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 18 ที่ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารต้อง
มคีวามตัง้ใจและมัน่ใจทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่เปา้หมายแหง่
ความสำาเร็จในงาน ทำาให้บุคลากรมีความเช่ือมั่น
ในตนเองมากข้ึน รับรู้ว่างานท่ีทำานั้นมีคุณค่าและ
มคีวามหมายซึง่จะทำาใหเ้กดิความพยายามในการ
ปฏบิตังิาน เมือ่บคุลากรใหต้ัง้เปา้หมายดว้ยตนเอง
แลว้ บคุลากรกส็ามารถดำาเนนิงานหรอืปฏบิตังิาน
อยา่งมทีศิทางทีแ่นน่อน (วิโรจน ์สารรตันะ,2542: 
92-95) ซึ่งสอดคล้องกับ สมุทร ชำานาญ (2554: 
179-180) กลา่ววา่ ผูน้ำาหรอืผูบ้รหิารมพีฤตกิรรม
ที่จะอำานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน คือ เสนอ
แนะแนวทางในในการจัดหาสวัสดิการ จัดสภาพ
สิง่แวดล้อมใหม้บีรรยากาศทีเ่อือ้อำานวย จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้
บคุลากรปฏบิตัติามระเบยีบวินัย ประเพณ ีและคา่
นยิมทีด่งีาม อนัจะก่อใหเ้กดิความรกั ความศรทัธา
ต่อหน่วยงาน ทำาให้เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่ดี สร้าง
ศักยภาพในการเป็นผู้นำาของบุคลากร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ ลีฬหวนิช (2550: 89) 
ไดศ้กึษาภาวะผูน้ำากบัคณุภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก พบว่า ภาวะผู้นำา
สามารถพยากรณ์คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกได ้สอดคล้องกบังาน
วิจัยของ วันชัย นพรัตน์ (2540: 153) ที่ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการประถมแห่งชาติในเขตการศึกษา 12 
พบว่า ภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนมีบางด้าน
ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

1. ดา้นการทำาใหบ้คุลากรเปน็ผูน้ำาตนเอง 
ผูบ้รหิารควรสง่เสรมิ สนบัสนนุใหบ้คุลากรกำาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยตนอง ให้คำา
แนะนำาแก่บุคลากรเกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้งานของ
สถานศึกษาดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2 .  ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้
บุคลากรเป็นผู้นำาตนเอง ผู้บริหารควรประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกียรติและยอมรับความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษานำา
มาเป็นแบบอย่างพฤติกรรมทำาให้เกิดความเป็น
ผู้นำาตนเองและผู้อื่นได้

3. ด้านการกระตุ้นบุคลากรให้ตั้งเป้า
หมายดว้ยตนเอง ผู้บรหิารสถานศกึษาควรใหก้ำาลงั
ใจบคุลากรในการปฏิบตังิานเพือ่นำาไปสูเ่ปา้หมาย
ของตนเอง แนะนำาบุคลากรเพื่อแนะนำาแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแนะนำา
บุคลากรเรือ่งการสรา้งความคาดหวงัใหก้บัตนเอง

4. ด้านการสร้างรูปแบบความคิดใน
ทางบวก ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
คิดค้นและเลือกแนวทางที่หลากหลายเพื่อการ
ปฏบัิติงาน มแีนวคดิ หลกัการและทฤษฎใีหใ้นการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำาหนด ผู้
บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ สามารถใช้การติดต่อสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ มีสติในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
ให้บรรลุไปได้ด้วยดี

5. ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิด
ภาวะผู้นำาตนเองโดยให้รางวัลและตำาหนิทาง
สรา้งสรรค ์ผูบ้รหิารควรพจิารณาความดีความชอบ

ด้วยความเป็นธรรม อีกทั้งบริหารงานโดยใช้การก
ระจายอำานาจ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษารู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนความ
สำาเรจ็มาสูอ่งคก์ร พรอ้มทัง้ยกยอ่งชมเชยบคุลากร
ที่ประสบผลสำาเร็จ ให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ
และเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้า
หมายที่ตั้งไว้

6. ด้านสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำาตนเอง
โดยการสร้างคณะทำางาน ผู้บริหารสถานศึกษา
สนบัสนนุ สง่เสรมิบคุลากรใหม้กีารพฒันางานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถสร้างทีมงาน มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้ร่วมงาน และยึดแนวทาง
การปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดและมติของกลุ่ม
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ อีกทั้งผู้บริหารพยายามสร้างสรรค์
ให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจในบรรดาผู้ปฏิบัติ
งาน เพือ่พฒันางานไปสูเ่ปา้หมายและมองหาทาง
แกป้ญัหารว่มกนัพรอ้มสรา้งความสมัพนัธท์ีน่า่เชือ่
ถือระหว่างกัน 

7. ด้านการอำานวยความสะดวกให้เกิด
วัฒนธรรมของผู้นำาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องสร้างระบบความคิดให้บุคลากรเกิดความ
รักความศรัทธา ความประทับใจความภักดีและ
ผกูพนัตอ่หนว่ยงานสง่เสรมิใหบ้คุลากรปฏบิตัติาม
ระเบียบวินัย ประเพณี และค่านิยมที่ดี รวมถึงจัด
สวัสดิการและบริการต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ทำาให้บุคลากรมี
ความรักความผูกพันธ์ต่อสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำาของผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 96 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติฉบับเป็นกฎหม�ย. กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

คณุวฒุ ิคนฉลาด. (2540). ภ�วะผูน้ำ� (พมิพค์รัง้ที ่2). ชลบรุ:ี ภาควชิาการบรหิารการศกึษา, คณะศกึษา
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยชนะ นาทสีทา. (2553). ภ�วะผู้นำ�เหนือผู้นำ�ของสถ�นศึกษ�อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน สังกัดสำ�นักง�น
เขตพื้นที่ก�รศึกษ�จันทบุรี เขต 2. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฐิติวรรณ ลีฬหวนิช. (2550). ก�รศึกษ�ภ�วะผู้นำ�กับคุณภ�พผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษ�ในภ�ค
ตะวันออก. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ตะวนัฉาย โกทนั. (2555). ภ�วะผูน้ำ�เหนอืผูน้ำ�ของผูบ้รหิ�รโรงเรยีนขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ� สงักดั
สำ�นักง�นเขตหนองจอก กรงุเทพมห�นคร. งานนพินธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). ก�รวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุนีวิทยาสาส์น.

ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์. (2554). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภ�พผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษ� สังกัด
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�นครปฐม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

พรรณพร หฤทัยถาวร. (2542). คว�มสัมพันธ์ของบุคลิกภ�พและพฤติกรรมของผู้นำ�ของผู้บริห�ร
โรงเรียนมัธยม สังกัดกรมส�มัญศึกษ�ฯ ในเขตพ้ืนที่ช�ยฝั่งทะเล ภ�คตะวันออก. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยบูรพา.

พิพัฒน์ เรืองสุวรรณ. (2547). หลักก�รบริห�รก�รศึกษ�. ม.ป.ท.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540. วิธีก�รวิจัยท�งพฤติกรรมศ�สตร์และสังคมศ�สตร์. กรุงเทพมหานคร: สำานัก
ทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำาเหนือผู้นำา
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่ส่งผลต่อปัจจัย
อื่นๆ

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ
หรือปจัจยัเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่คณุภาพผูเ้รยีนของ
สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 18



Journal of Education, Mahasarakham University 97 Volume 10 Number 2 April-June 2016

วนัชยั นพรตัน.์ (2540). ภ�วะผูน้ำ�ของผูบ้รหิ�รโรงเรยีนทีส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลของโรงเรยีนประถม
ศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รประถมศึกษ�แห่งช�ติ ในเขตก�รศึกษ� 12. 
วทิยานพินธก์ารศกึษามหาบณัฑติ, สาขาการบรกิารการศกึษา, บณัฑติวิทยาลัย, มหาวิทยาลยั
บูรพา.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2542). ก�รบริห�ร หลักก�ร ทฤษฎีและประเด็นท�งก�รศึกษ� และบทวิเคร�ะห์
องค์ก�รท�งก�รศึกษ�ไทย. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์

วุฒิพงษ์ นาสมขวัญ. (2555). ศึกษ�ภ�วะผู้นำ�เหนือผู้นำ�ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� กลุ่มเครือข่�ย
บ้�นค่�ย สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ระยอง เขต 1. งานนิพนธ์การ
ศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. (2542). มุ่งสู่คุณภ�พก�รศึกษ�. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช.

สมุทร ชำานาญ. (2554). ภ�วะผู้นำ� (พิมพ์ครั้งที่ 1). ระยอง: พี เอส การพิมพ์.

สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2545). เอกส�รประกอบก�รสอน วิช� หลักก�รบริห�รก�รศึกษ�. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา.

สวิุระ ทรงเมตตา. (2541). เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยเรือ่ภ�วะผูน้ำ�และแรงจงูใจ. กรงุเทพฯ: สถาบนั
พัฒนาข้าราชการตำารวจ.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. (2553). ส�รสนเทศก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2553. 
ชลบุรี: กลุ่มนโยบายและแผน

สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน. (2549). ม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นเพือ่ก�รประกนั
คุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ

อัมพร อิสสรารักษ์. (2547). คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�วะผู้นำ�กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษ� 
เขตภ�คตะวันออก. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1991). Manual for the multifactor leadership questionnaire. 
Palo Alto. CA: Counseling Psychologist Press. 

Likert, R.R. (1962). New pattern of Management. New York: McGraw-Hill.

Manz, J.M., & Sims, P.V. (1991). Public administration (5thed.). New York: The Ronald Press.

Miles, R.M. (1980). Macro Organizational behavior. Illinois: Glen-View.


