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 ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

Leadership Guidelines for the Effectiveness of School Administrators
Under the Office of the Primary Educational Service Area, 

Mahasarakham province
          

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ชนะวงศ1

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาองคประกอบเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม 2. ศกึษาสภาพปจจบุนั
และสภาพพึงประสงคการเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 3. เสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล
ของผูบรหิารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กลมุตวัอยาง
ประกอบดวย ผูอาํนวยการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีปฏิบติัหนาทีใ่นโรงเรียน สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษา จังหวัดมหาสารคามจํานวน 3 เขต จํานวน 226 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบประเมิน 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
 ผลการวิจยัพบวา การศึกษาขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนาํมงุสูประสิทธผิล ของผูบรหิาร สถานศึกษา
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม มีขอเสนอแนะ จํานวน 8 ดาน
ดังตอไปนี้ 1. ดานวิสัยทัศน ประกอบดวย 1) เปนผูที่มองการไกลและกําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร 2) เปด
โอกาสใหผูปฏิบัติรวมกําหนด วิสัยทัศนและทิศทางขององคกรเพ่ือเปนแนวทางสูการบรรลุวิสัยทัศน 3) มีความรอบรู 
ทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลง 2. ดานกลาตัดสินใจ ประกอบดวย 1) สามารถตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางรวดเร็วในสถานการณคับขัน 2. มีการนําหลักวิชาการและทฤษฎีมาบูรณาการเพ่ือแกปญหา อยางเปนระบบ 
3. ดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 1) มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ 2) แสวงหา
ประสบการณและความร ูเพือ่เตรยีมพรอมในการปฏบิติังานอยเูสมอ 3) กระตุนใหเกดิการเรยีนรูรวมกัน เพือ่เกดิความ
คดิสรางสรรคดวยวถีิทางใหม 4. ดานติดตอส่ือสาร ประกอบดวย 1) สามารถช้ีแนะแนวทางการทํางานท่ีดีแกผรูวมงาน 
อันจะทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดได 2) รูจักผูรวมงานและสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล 5. ดานความ
ยืดหยุนในการทํางาน ประกอบดวย 1)นําเสนอความคิดใหมๆ ใหอิสระในการคิดและแกปญหาไดในสถานการณใหมๆ 
2) เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกันสถานการณ 6. ดานความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ประกอบดวย 1) หนกัแนนไมออนไหวตอปญหาและอุปสรรค 2) มคีวามกลาตดัสนิใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
7. ดานแรงจงูใจ ประกอบดวย 1) กระตุนผรูวมงานเกดิความกาวหนาในหนาที ่โดยมีการจูงใจแกผูปฏบิติังาน 2) มกีาร
สรางผนูาํ มอบหมายงาน หนาทีค่วามรบัผิดชอบ ใหเหมาะสมกบังานและลกัษณะงาน 8. ดานความ ซ่ือสตัยและยตุธิรรม 

1 อาจารยประจํา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประกอบดวย 1) มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 2) มีความเสียสละ ซื่อสัตย อดทน และมีความจริงใจ
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ผูบริหารสถานศึกษา, แรงจูงใจ

Abstract
 The purposes of this research were : 1. To study the components of leadership enhancement 
towards effectiveness of primary school administrators under the office of primary education area 
2. To study the present condition and desirable condition, strengthen the leadership towards 
effectiveness of primary school administrators under the office of primary education 3 areas. 3. To 
provide guidance for enhancing leadership towards effectiveness of primary school administrators 
under the office of primary education area Mahasarakham province. The sample consisted of The 
director of basic education institution in school duty under the Office of the Primary Education 
Service Area The data were collected from questionnaires and interview forms.
 The research found : The study suggests leadership enhancement guiding the effectiveness 
of Primary school administrators under the Office of the Primary Education Service Area Mahasara-
kham Province Leadership Enhancement Suggestions for Eight Effective Leadership, as follows: 
1. Vision It consists of: 1) looking forward with direction. and the goal of the organization. 2) Joint 
practice Vision and direction of the organization as a way to achieve vision. 3) Knowledgea of 
Situation and change 2. Daredevil decision consists of 1) Can make quick decisions in emergency 
situations. 2) Theoretical and theoretical. Integration to solve problems. Systematically 3. Creativity 
consists of : 1) Commitment to Work to be successful. 2) Seek experience and knowledge, to prepare 
for work always encourage learning. To be creative with new ways. 4. Communication, composed 
of 1) Can guide the good work for colleagues. To achieve the goals of the agency. Identify and 
communicate with colleagues. 5. The flexibility of the work. 1) Present new ideas. Allow yourself to 
think and solve problems in new situations. 2) Provide formal guidance. Implement a consistent 
workflow improvement approach. 6. self-confidence 1) Strong, not sensitive to problems. 2) Have 
the courage and self-confidence. 7. Motivation consists of: 1) Encourage participants to progress in 
their duties. With motivation to the workers. 2) Leadership, assignment, responsibility To suit the job 
and job description; To be honest and fair: 1) To be fair to the subordinate. Equal 2) sacrifice, 
honesty, patience and sincerity.

Keywords : Leadership, School Administrators, motivation



79

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

บทนํา
 ความสําเรจ็ของการบริหารสถานศกึษาขึน้อยูกับ
ผูบริหารเปนสําคัญ การเปนผูนําหรือภาวะผูนํามีความ
สําคญัอยางมากตอการพัฒนาองคการและการจัดการหรือ
บรหิารงานในทกุระดบัจนัทราน ีสงวนนาม (2545 : 125) 
มีการยอมรับวาความสําเร็จขององคการไมวาจะเปนการ
บริหารท่ีมงุผลสัมฤทธ์ิ (Results-based Management)
ประสทิธภิาพและประสทิธิผล ลวนแตขึน้อยกูบัภมิูปญญา
ความคิดอานและแนวปฏิบัติทีส่รางสรรคของผูนาํองคการ 
ผูบริหารที่มีภาวะผูนําตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ
ในการแสวงหาทรัพยากรมาชวยในการบริหาร และมกีาร
วางแผนการดําเนินงานการใชทรัพยากรตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานใหสําเร็จโดยการใช
ศาสตรและศิลปเพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยราบรื่น ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความสําเร็จของโรงเรียน ภาวะของผูนําจึงจําเปน
ตองคาํนึงถงึอยางมากเพือ่จะไดปฏิบัติตอผูใตบงัคบับัญชา 
และบคุลากรในโรงเรียนใหเหมาะสมกับภารกิจ ในสวนท่ี
รับผิดชอบ
 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนาํมุงสปูระสิทธผิล จากการ
สงัเคราะหองคประกอบภาวะผนูาํทีม่ปีระสทิธิผลจากนกั
วิชาการหลายทาน ไดแก Bennis (2001), Dubrin 
(1998), Garder (1990), Hoy and Miskel (2001) และ 
เนตรพัณนา ยาวิราช (2549) โดยสังเคราะหแนวคิด 
ทฤษฎี ไดองคประกอบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล 8 ดาน
ไดแก 1. มีวิสัยทัศน 2. การตัดสินใจ 3. ความคิด
สรางสรรค 4. ติดตอสื่อสาร 5. ยืดหยุนในการทํางาน 6. 
เชื่อม่ันในตนเอง 7.แรงจูงใจ 8.ซื่อสัตยและยุติธรรม
 ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสู
ประสิทธิผลของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เปน
กลไกในการขบัเคลือ่นใหเกดิการดาํเนนิงานบรรลเุปาหมาย
การบริหารและจัดการอยางไรในสถานศึกษาจะเกิด
ประสิทธภิาพน้ัน ผูบริหารเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรสําคญั
ทีส่ดุ เพราะผบูริหารเปนผูนาํทิศทางการทาํงาน ผูบริหาร

สถานศกึษามท่ีีมปีระสทิธภิาพท้ังหลายเปนผูท่ีมเีปาหมาย
ความสําเร็จท่ีชดัเจน และมีความมุงมัน่ทีจ่ะทํา ไปสูเปาหมาย
นั้นใหจงได เปนท่ีพ่ึงใหแกผูใตบังคับบัญชาไหมีความ
สามารถในการจัดการองคกรบริหารจัดการใหมีครูสอน
อยางพอเพียง มอบหมายงานใหบคุลากรไดอยางเหมาะสม
กับศักยภาพสอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใชหลัก
การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการบริหาร 
Drucker (2005) ไดอธิบายถึงความหมายของความ
มีประสิทธิผล (effectiveness) วาเปนท้ังกรณีของการ
กําหนดแนวทางการปฏบัิติไวอยางถกูตองหรือถูกทิศทาง 
(do the right thing) และกรณีการปฏิบัติงานไดอยาง
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (goal attainment) และ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (satisfaction of 
stakeholders)
 การศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ี เพ่ือที่จะเปนขอเสนอ
แนะสาํหรบัผูบรหิารสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และท่ัวไป 
โดยพิจารณาถึงเกณฑตางๆ ดังนี้ คือ 1.ความเปนไปได 
(possibility) 2. ความมีประโยชน (utility) 3. ความ
ครอบคลุม (comprehensiveness) 4. ความกระจาง 
(claritty) 5.ความถูกตอง (rightness) 6.ความเหมาะสม 
(appropraiteness) เพือ่สรางสรรคงานใหบรรลเุปาหมาย
แหงงานอยางตอเนื่อง (Hoy and Miskel, 2001)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพ่ือศึกษาองคประกอบภาวะผูนํามุ งสู
ประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 
 2.  เพื่ อ ศึ กษาสภาพป จจุ บั นและสภาพ
พงึประสงคการเสรมิสรางภาวะผนูาํมุงสปูระสทิธิผล ของ
ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
 3.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 องคประกอบ เสรมิสรางภาวะผนูาํมงุสปูระสทิธผิล
ของผูบริหาร มี 8 ดานคือ
 1.  มีวิสัยทัศน
  2.  กลาตัดสินใจ
 3.  ความคิดสรางสรรค
 4.  ติดตอสื่อสาร
 5.  ยืดหยุนในการทํางาน
 6.  เชื่อม่ันในตนเอง
  7.  แรงจูงใจ
 8.  ความซื่อสัตยและยุติธรรม
 จากการศึกษาและสังเคราะหเอกสารของของ 
Bennis (2001), Dubrin (1998), Garder (1990), Hoy 
and Miskel (2001) และ เนตรพัณนา ยาวิราช (2549) 

วิธีดําเนินการวิจัย
 ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํามุงสู
ประสิทธิผลของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม การ
วจัิยนีเ้ปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop-
ment) โดยดําเนินการเปน 3 ระยะดังนี้ 
 ระยะที ่1 การศกึษาองคประกอบเสรมิสรางภาวะ
ผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
เครื่องมือท่ีใชคือแบบประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทาน
 ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปจจุบนัสภาพพึงประสงค
เสริมสร างภาวะผู นํามุ งสู ประสิทธิผลของผู บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศกึษาจังหวัดมหาสารคาม เคร่ืองมือทีใ่ชคอืแบบสอบถาม
 ระยะท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสราง
ภาวะผนูาํมงุสูประสทิธผิลของผบูริหารสถานศกึษาสงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
เครื่องมือที่ใช คือแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
7 ทาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชาการและกลุมตัวอยาง ประถมศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคาม
 1.  ประชากรในการวจัิย ประกอบดวย ผอํูานวย
การสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคามจํานวน 3 เขต รวมประชากรท้ังหมด 656 คน
ขอมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม. มกราคม, ปการศึกษา 2559
 2.  กลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 226 คน 
(ตามตารางของ Krejcie& Morgan)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย พบวา
 1.  ผลจากการศกึษาและสงัเคราะหองคประกอบ
เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล และประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิ สรุปองคประกอบและพฤติกรรมเสริมสราง
ภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ดังนี้
  1)  การมีวสัิยทศัน ผูบรหิารตองเปนผทูีม่อง
การไกล กําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร เปน
นักคิดเปดโอกาสใหผูปฏิบัติรวมกําหนดวิสัยทัศนและ
ทิศทางขององคกร เพื่อเปนแนวทางสูการบรรลุวิสัยทัศน 
มีความรอบรู ทันตอสถานการณและการเปล่ียนแปลง 
สามารถอธิบายใหความเขาใจ
  2) กลาตดัสนิใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา
เฉพาะหนาไดอยางรวดเร็วในสถานการณคบัขบั มกีารนาํ
หลักวิชาการและทฤษฎีมาบูรณาการเพื่อแกปญหาอยาง
เปนระบบ กลาเผชิญสถานการณการทาํงานท่ียากลําบาก
ไดอยางเหมาะสม
  3)  ความคิดสรางสรรค มคีวามมุงม่ันในการ
ปฏบัิติงานเพือ่ใหประสบความสําเรจ็ แสวงหาประสบการณ
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และความรู เพื่อเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
  4)  การติดตอส่ือสาร สามารถช้ีแนะแนวทาง
การทํางานที่ดีแกผูรวมงาน อันจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงานท่ีกําหนดได
  5)  ยดืหยุนในการทํางาน นาํเสนอความคิด
ใหมๆ ใหอิสระในการคิดและแกปญหาไดในสถานการณ
ใหมๆ เสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานการปรับปรุงวิธี
การทํางานใหสอดคลองกันสถานการณ มีความยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม
  6)  มีความเช่ือมั่นในตนเอง หนักแนนไม
ออนไหวตอปญหาและอุปสรรค มคีวามกลาตดัสนิใจและ
มีความเชื่อม่ันในตนเองกิริยามารยาท สุภาพเรียบรอย 
ตางกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ
  7)  แรงจูงใจ กระตุนผูรวมงานเกิดความ
กาวหนาในหนาที่ โดยมีการจูงใจแกผูปฏิบัติงาน มีการ
สรางผู นํา มอบหมายงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
ใหเหมาะสมกับงานและลักษณะงาน สรางขวัญและ
ใหกําลังใจในการทํางาน ดูแลเอาใจใสตอผูปฏิบัติงาน
  8)  ซือ่สัตยและยุติธรรม มคีวามยติุธรรมตอ
ผใูตบงัคบับัญชาและปฏบัิติตอผใูตบงัคบับัญชาอยางเสมอ
ภาค มีความเสียสละ ซื่อสัตย อดทน และมีความจริงใจ
 2. ผลวเิคราะหสภาพปจจบัุนและสภาพพึงประสงค
เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
  สภาพปจจุบันเสริมสรางภาวะผูนํามุ งสู
ประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อ
พจิารณาเปนรายดานมกีารปฏบิติัทกุดานอยใูนระดับมาก
ดาน ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือความซ่ือสัตยและยุติธรรม 
เช่ือมัน่ในตนเอง และมีวสัิยทศัน สภาพพ่ึงประสงคการเสริมสราง
ภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษาสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติ
ทุกดานในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียสูงสดุคอื ความซ่ือสตัย
และยุติธรรม กลาตัดสินใจ และเชื่อม่ันในตนเอง
 3.  ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
7 ทานไดขอสรุปดังน้ี
  1) ดานวิสัยทัศน ควรระบุวิสัยทัศนอยาง
ชัดเจน การกําหนดวิสัยทัศนจะตองไดรับความรวมมือ
จากทกุฝาย เขากับบรบิทของโรงเรยีน ผบูริหารตองทมุเท
และเสียสละเวลา ความรู ความคิดเพ่ือพัฒนาองคกร 
  2)  ดานกลาตัดสินใจ การใหการสนับสนุน
ผูตามเปนรายบคุคล ควรสงเสริมใหบคุลากรมกีารพฒันา
ตนเอง มีสวนรวมในการตัดสินใจ มอบหมายงานใหตรง
กับความรูความสามารถ ของแตละบุคคล ยอมรับฟงความ
คดิเหน็ของผใูตบังคบับญัชาและหาแนวทางแกปญหารวม
กัน มีการนิเทศและติดตามผลงานอยางตอเนื่อง 
  3)  ดานความคดิสรางสรรค ควรสรางความ
ทาทายและเสริมแรงครู อยางตอเน่ือง กระตุนบุคลากร
ใหเห็นวธิกีารหรอืแนวทางใหมๆในการแกปญหาใหกาํลงัใจ
บุคลากร ตรวจสอบขอบกพรอง และปรับปรุงแกไข สงเสริม
การทํางานเปนทีมเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษางาน 
และนําขอมูลมาพัฒนาหนวยงานของตนเอง 
  4)  ดานการติดตอส่ือสารผบูริหารควรมกีาร
ติดตอสื่อสารท่ีดี ชัดเจน จึงจะชวยใหการทํางานเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ บรรลเุปาหมาย การติดตอส่ือสารใน
โรงเรยีนจะประสบผลสาํเร็จไดนัน้ ข้ึนอยกูบัผสูงสารผรูบั
สารมีความเขาใจตรงกัน 
  5)  ความยืดหยุนในการทํางาน ควรมีการ
วางแผนงาน การปฏบิตังิาน สงเสรมิการมสีวนรวมในการ
พัฒนาเปาหมายของสถานศึกษา 
  6)  ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ควรสราง
ความมั่นใจ ความเช่ือและความคาดหวังแกผูใตบังคับ
บัญชาวาจะทํางานไดสําเร็จสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา 
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ทาํผลงานทีเ่ปนเลิศของตน เพือ่ใหผูใตบงัคบับญัชาทกุคน 
หาจดุเดนของตนเองนาํไปใช จัดการเรยีนการสอนกระตนุ
ใหผู ใตบังคับบัญชาไดคิดหาสิ่งใหมๆ และมีกําหนด
มาตรฐานในการทํางานมุงเปาหมายเดียวกันใหสําเร็จ 
  7)  ดานแรงจูงใจ ผูนําหรือผูบริหารควรมี
การตอบแทน ใหผูใตบังคับบัญชาโดยการเล่ือนตําแหนง
หรือสวัสดิการตางๆหรืออาจใหรางวัลที่มิไดเปนเงิน เชน
การมอบรางวัลดีเดน ประกาศเกียรติคุณ ยกยองชมเชย
หรือสงไปฝกอบรมความรูเพิ่มเติม 
  8)  ดานซือ่สัตยและยุติธรรม เปนแบบอยาง
ที่เหมาะสม ควรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี เชน
มคุีณธรรมจรยิธรรม ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน
ทุมเทในการทํางาน อยางเต็มความสามารถ เพื่อกระตุน
จูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชา ไดปฏิบัติตาม ทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความภาคภูมิใจ และมีศรัทธา

อภิปรายผลการวิจัย
 1.  ผลจากการศกึษาและสงัเคราะหองคประกอบ
เสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผลของผูบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดัมหาสาร พบวา องคประกอบเสรมิสรางภาวะผนูาํ
มุงสูประสิทธิผล ประกอบดวย 8 ดานดังนี้ 
  1)  ดานวิสัยทัศน 
  2)  ดานกลาตัดสินใจ 
  3) ดานความคิดสรางสรรค 
  4)  ดานการติดตอสื่อสาร 
  5)  ความยืดหยุนในการทํางาน 
  6)  ดานความเช่ือม่ันในตนเอง 
  7)  ดานแรงจูงใจ 
  8)  ดานซือ่สัตยและยตุธิรรม จากการศึกษา
และสังเคราะหเอกสารของของ Bennis (2001), Dubrin 
(1998), Garder (1990), Hoy and Miskel (2001) และ 
เนตรพัณนา ยาวิราช (2549) 
 2.  สภาพปจจุบันและสภาพพึงประสงคของ
ขอเสนอแนะแนวทางเสรมิสรางภาวะผนูาํมุงสปูระสทิธิผล

ของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปรัน ปฏิพิมพาคม (2550 : 220 - 236) 
ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําและประสิทธิผลของผูบริหาร
สถานศึกษา เอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงษ วีระชานนท (2550 : 
155 - 166) การศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครพนมเขต 2
 3.  ขอเสนอแนะแนวทางเสริมสรางภาวะผูนํา
มุงสูประสิทธิผล ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคามดังนี้ 
  ผลการศึกษาขอเสนอแนะแนวทางเสริมสราง
ภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร สถานศึกษา
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษา จังหวดัมหาสารคาม มีขอเสนอแนะ จาํนวน 8 ดาน
ดังตอไปนี้ 
  1)  ดานวิสัยทัศน ประกอบดวย 1. เปนผูที่
มองการณไกลและกําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร
เปนนักคดิ 2. เปดโอกาสใหผปูฏิบติัรวมกาํหนด วสิยัทศัน
และทิศทางขององคกรเพ่ือเปนแนวทางสูการบรรลุวสิยัทัศน
3. มีความรอบรู ทันตอสถานการณและการเปล่ียนแปลง 
สามารถอธิบายใหความเขาใจ ดังท่ี นิพนธ เสือกอง 
(2545) ระบุไววา เปนภารกิจที่ผูกพันกันซึ่งตองอาศัย
ความรูสึก อารมณรวมท่ีจะแกปญหา 
  2) ด านกล าตัดสินใจ  ประกอบด วย 
1. สามารถตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางรวดเร็ว
ในสถานการณคบัขัน 2. มกีารนําหลักวิชาการและทฤษฎี
มาบูรณาการเพ่ือแกปญหา อยางเปนระบบ 
  3)  ดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 
1. มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความ
สําเร็จ 2. แสวงหาประสบการณและความรู เพื่อเตรียม
พรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 3. กระตุนใหเกิดการ
เรยีนรรูวมกนั เพ่ือเกดิความคดิสรางสรรคดวยวถิทีางใหม 
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สอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ (2543) ไดใหความเห็น
วา การปฏิบัติงานในแผนงาน จะมีแผนสนับสนุนอ่ืนๆ 
เก่ียวของดวย เชนการนิเทศการสอนของครูเพื่อใหมั่นใจ
วาการเรียนรู การสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย
  4) ดานติดตอสื่อสาร ประกอบดวย 1. 
สามารถชีแ้นะแนวทางการทาํงานทีดี่แกผรูวมงาน อนัจะ
ทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดได 2.รูจัก
ผูรวมงานและสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล 
  5) ด านความยืดหยุ น ในการทํ า งาน 
ประกอบดวย 1. นําเสนอความคิดใหมๆ ใหอิสระในการ
คดิและแกปญหาไดในสถานการณใหมๆ 2. เสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานการปรับปรุงวธิกีารทํางานใหสอดคลอง
กันสถานการณ 
  6)  ดานความเชือ่มัน่ในตนเอง ประกอบดวย 
1. หนกัแนนไมออนไหวตอปญหาและอุปสรรค 2. มคีวาม
กลาตัดสินใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
  7) ดานแรงจูงใจประกอบดวย 1. กระตุน
ผูรวมงานเกิดความกาวหนาในหนาที่ โดยมีการจูงใจแก
ผูปฏิบัติงาน 2. มีการสรางผูนํา มอบหมายงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ ใหเหมาะสมกับงานและลักษณะงาน 
ดังที่ Kaiser (อางใน สุรัตน ดวงชาทม, 2000) กลาววา
สิ่งที่สงผลตอการจูงใจสมาชิก ไดแกการมอบหมายงาน
ทีเ่หมาะสมกับแตละบุคคล มบีรรยากาศแหงการสนับสนุน
และมีระบบการใหรางวัลท่ีสงเสริมการปฏิบัติงาน 
  8)  ดานความซือ่สตัยและยติุธรรม ประกอบ
ดวย 1.มีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค 2. มีความเสียสละ 
ซ่ือสัตย อดทน และมีความจริงใจ

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
  1.1 ผูบริหารสถานศกึษาควรนาํแนวทางการ
พฒันาเสริมสรางภาวะผูนาํมุงสูประสิทธิผล ของผูบริหาร
สถานศกึษาประถมศกึษาสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ไปเพิ่มประสิทธิภาพ

ของผบูริหารโรงเรียนมากยิง่ขึน้และสามารถนําไปประยุกต
ใชนอกเขต จังหวัดมหาสารคาม
  1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษานิเทศก 
ควรประสานความรวมมือกบัโรงเรยีน เพือ่นําแนวทางการ
พัฒนาเสริมสรางภาวะผูนํามุงสูประสิทธิผล ใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดนําไปปฏิบัต ิสามารถชวยใหผูบริหารสถานศึกษา
เสรมิสรางภาวะผนูาํใหแกบคุลากรในสถานศกึษาไดมกีาร
พัฒนาภาวะผูนําและปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  2.1 ควรศึกษาการเสริมสรางภาวะผูนําใน
บริบทอื่นๆ เพ่ือนําไปปรับใชในการบริหารสถานศึกษา
และการจักการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
  2.2 ควรสนบัสนนุใหมกีารศกึษางานวจัิยเชงิ
คุณภาพดานการพัฒนาภาวะผูนําอยางตอเนื่อง
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