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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ของผู้บริหาร

สถานศึกษาส านักงานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จ านวน 167 แห่ง จ านวน 167 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ของผู้บริหารสถานศึกษา มี
ทั้งหมด 12 สถานการณ์  ได้ค่าความเที่ยงตรงท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for windows สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้
แบบภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหารการศึกษาจ านวนท้ังสิ้น 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาแบบภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ภาพรวม 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จ านวน 167 คน  ใช้
แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S4) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม (S3) รองลงมาการขายความคิด 
(S2) และการสั่งการ (S1) ตามล าดับ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้แบบภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  1) แบบภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ การสั่งการ (S1) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นกฎระเบียบข้อบังคับและการใช้ค าสั่งของโรงเรียน
ในการบังคับให้บุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องตรวจสอบดูว่าเขาเหล่านั้นได้
ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถท าได้หรือไม่เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ ผู้บริหารสามารถชักจูงหว่านล้อมให้ครูรับงาน
ไปปฏิบัติเพื่อให้งานเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 2) แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ การขายความคิด 
(S2) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรดูแลการปฏิบัติงานของครูคอยช้ีแนะบ้างว่าครูขาดความสามารถในการท างาน
อะไร และความเป็นกันเองมากขึ้น แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นการให้รางวัลก็จะท าให้เกิด
ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น 3) แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ การมีส่วน
ร่วม (S3) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนไม่ออกค าสั่ง กระตุ้นให้ครูใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา
ต่อไป ส าหรับครูที่มีความพร้อมระดับนี้ ความน่าจะเป็นไปได้ด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงสุด  ผู้บริหารและครูต้อง
ร่วมกันในการตัดสินใจบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 4) แบบภาวะผู้ น าตามสถานการณ์ มอบหมายงาน (S4) 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคอยให้ค าแนะน าสนับสนุนและช้ีแจงให้ครูเข้าใจถึงปัญหา ความรับผิดชอบส าหรับการ
ปฏิบัติตามแผนให้ส าเรจ็ ครูจะได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแสดงเอง และตัดสินใจเกี่ยวว่าปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเมื่อไร 
โดยจะมอบความรับผิดชอบในกระบวนการด าเนินงานท้ังหมดให้กับครู 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ / ผู้บริหาร  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study : (1) to study the situation leadership of 
school administrators under  the  Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3. The 
samples consisted the leadership of school administrators  167 schools and 167people. The 
research tool was a five rating scale questionnaire with the validity of 0.98 surveying 12 situations 
of school leadership. The data were analyzed by using SPSS, and standard deviation (SD) and (2) 
to study the guidelines in developing the leadership administrators .The  informants were 3 expert 
of administrators selected by means of sampling. Data were collected by using questionnaire and 
were analyzed using  content analysis The results showed as follow 1)to study the situation 
leadership of school administrators under  the  Phitsanulok Primary Educational Service Area 
Office 3 consisted, the leadership of school administrators 167people the situation leadership of 
school administrators Delegation (S4), participation(S3),extend results(S2),and command (S1) 
followed by the management cours. 2) to study the guidelines in developing the leadership 
administrators  1) the situation leadership of school administrators command(S1), the leadership 
of school administrators should focus about  roles  and  command of school  force for the 
subordinate and check them. The leadership of school administrators induce  the subordinate for 
the success purpose of school. 2) the situation leadership of school administrators extend 
results(S2), sometimes the leadership of school  administrations should be take care about 
suggest to working for the teachers can’t and work informally but the leadership situation of 
school administrators with a gift for the techers,they will be willness, be responsible and be 
enthusiastic in developing academic work. 3) the situation leadership of school administrators 
participation(S3) the leadership of school  administrations don’t command, urge the attempt in 
solve a problem. For the teachers in this situation be probable the highest in efficiency. Between 
the leadership of school  administrations and the teachers accompany with make a decision for 
the success purpose of school. 4) the situation leadership of school administrators Delegation 
(S4),found that school administrators to provide advice and support to teachers explain hindsight. 
Responsibility for the plan to succeed, teachers are allowed to carry the show itself. And 
determine how that practice when practice It will be given responsibility for the entire operation 
to teachers.   
Keywords: situation leadership / Administrators  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการบริหารโรงเรียน  โดย
การบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น  สามารถที่จะด าเนินการได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร สถานที่ สถานการณ์และช่วงเวลา กล่าวคือ การบริหารโรงเรียนจะไม่มีสูตรส าเร็จที่ผู้บริหารคนใดจะ
น าไปใช้   และก่อให้เกิดผลส าเร็จในลักษณะเดียวกัน   เพราะการบริหารงานสู่ความส าเร็จจะต้องเป็นไปในลักษณะ
บูรณาการ   ทั้งแนวคิด   ทฤษฎี   หลักการบริหาร   ประสบการณ์   และคุณลักษณะของผู้บริหาร  โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมคิด    ร่วมท าของครูและบุคลากรในโรงเรียน     ดังนั้นในเรื่องการบริหารโรงเรียน   
ประเด็นท่ีผู้บริหารควรด าเนินการและคิดต่อไป  คือ 
         1. ส ารวจดูคุณลักษณะของตนเอง 
         2. วิเคราะห์สภาพของโรงเรียน ท้ังสภาพภายในและสภาพภายนอก 
         3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร ตัวแบบผู้บริหารที่ประสบผลส าเร็จ และประสบการณ์ของตัวเองที่คิด
ว่าน่าจะเป็นแนวทางการบริหารให้กับตนเองได้ 
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         4. น าข้อมูล คุณลักษณะของตัวผู้บริหาร เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดทั้งที่เป็นอุปสรรคและแนวคิดทฤษฎีการ
บริหาร   ตัวแบบผู้บริหารที่ประสบผลส าเร็จและประสบการณ์ของตัวเองมาหลอมรวมหรือสร้างเป็นแนวทางการ
บริหารโรงเรียนของตนเอง  ผู้บริหารจ าเป็นต้องปรับปรุง คุณลักษณะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ   ด้านภาวะผู้น า   ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 
เพื่อบูรณาการกับเง่ือนไข  สภาพงาน  แนวคิดทฤษฎี  หลักการบริหารน าสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมให้ประสบ
ความส าเร็จได้ (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 25) 
 การบริหารโรงเรียนที่จะให้เกิดประสิทธิผล ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) ผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น า กระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ในหน่วยงานของตนเอง ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าให้
เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ และใช้ความรู้ความสามารถของตน ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิผล  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ คน เวลา 
สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล้อมในบริบทดังกล่าว ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการจัด
การศึกษา และการบริหารงานในสถานศึกษา ดังที่ อรรณพ พงษ์วาท (2540, หน้า 58) กล่าวว่า คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารมี
ความสมดุลระหว่างภารกิจของโรงเรียนกับบุคลากรผู้ท างาน ท าอย่างไรจึงจะให้งานมีประสิทธิภาพ  
 จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ต่าง ๆ จะพบว่านักทฤษฎีหลายท่านมุ่งประเด็น
การศึกษาทฤษฎีของเฮอร์เซย์ และแบลนชาร์ด เพราะเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการศึกษา โดยเฉพาะ
เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผู้น าอย่างกว้างขวางพัฒนาขึ้นโดยเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด ทฤษฏีนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ทฤษฏีวงจรชีวิต มีแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญ คือ สถานการณ์ที่ต่างกันย่อมต้องการแบบอย่างผู้น าที่แตกต่างกัน การ
เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลได้นั้นจ าเป็นที่ผู้น าจะต้องปรับแบบภาวะผู้น าของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ
เหล่านั้น  เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1985) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าของบุคคล
ว่า ผู้น าแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมการน าต่อผู้ตาม ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบดังนี้ 
 1. แบบสั่งการหรือบงการ (telling) เป็นลักษณะพฤติกรรมผู้น าสนใจในด้านงานสูงแต่ด้าน มนุษย
สัมพันธ์ต่ า เป็นการสื่อ สารทางเดียว โดยผู้น าจะเป็นผู้ก าหนดบทบาท และสั่งการผู้ตามให้ท าอะไรให้ท าอะไร ที่ไหน 
เวลาใด และปฏิบัติอย่างไร ซึ่งแสดงในรูปแบบ S1 
 2. แบบแนะน า (selling) เป็นลักษณะพฤติกรรมผู้น าสนใจในด้านงานสูง และด้านมนุษยสัมพันธ์สูง ผู้น า
พยายามใช้การสื่อสารสองทาง มีการอธิบาย การรับฟังอย่างสนใจ ให้การสนับสนุนทางอารมณ์-สังคม  การจูงใจ ให้
ก าลังใจใช้จิตวิทยาให้ผู้ตามมีความคิดเป็นไปในทางเดียว กับผู้น า ซึ่งแสดงในรูปแบบ S2                                                                    
 3. แบบให้มีส่วนร่วม (participating) เป็นลักษณะพฤติกรรมผู้น าสนใจในด้านงานต่ า แต่ด้านมนุษย
สัมพันธ์สูง ผู้น าพยายามใช้การสื่อสารสองทางสนับสนุนให้ผู้ตาม ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  และหลีกเลี่ยงการออกค าสั่ง  ซึ่งแสดงในรูปแบบ S3 
 4. แบบการมอบหมายงาน (delegating) เป็นลักษณะพฤติกรรมผู้น าสนใจในด้านงานต่ า และ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ต่ า ผู้น าให้ค าแนะน าการสนับสนุนเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ตามเข้าใจในปัญหาแผนงาน  ส่วนการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินงาน เวลา สถานที่จะให้ผู้ตามมีอิสระในการด าเนินการด้วยตนเองอย่างเต็มที่  ซึ่งแสดงใน
รูปแบบ S4 
 โรงเรียนประถมศึกษาประสบปัญหาคือ ผู้บริหารบางคนมีความรู้ดีความสามารถดี แต่ไม่เต็มใจที่จะ
รับผิดชอบงาน ฉะนั้นผู้บริหารจะต้องใช้แบบภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับตัวเองในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป แต่
จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จะเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากใช้แบบภาวะผู้น า โดยไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ จึง
ท าให้การบริหารงานด้านการศึกษาขาดประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้ร่วมงานขาดความกระตือรือร้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของครูได้ โดยอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแบบภาวะผู้น า
ลักษณะผู้น าท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.  เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  
         2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้แบบภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานสังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
          1. ขอบเขตเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลกเขต 3 ตามทฤษฏีของเฮอร์เซย์และแบลนชารด์ 4 แบบ คือ 
การสั่งการ (S1)  การขายความคิด (S2) การให้มีส่วนรวม (S3)  การมอบหมายงาน (S4) 
          2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 167 คน 
                 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 167 คน 
          3. ตัวแปรที่จะศึกษา 
  แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด 4 แบบ คือ 
             - การสั่งการ (S1) 
             - การขายความคิด (S2) 
             - การให้มีส่วนรวม (S3) 
              - การมอบหมายงาน (S4) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย        

 
 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเขตส านักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

  1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักการทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ของเฮอร์เซย์บลันชาร์ด เช่นหนังสือบทความรายงานการวิจัยเพื่อก าหนดกรอบความคิด 
 2. น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด มาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 

  3. สร้างแบบสอบถามก าหนดตัวบ่งช้ีและประเด็นที่จะสอบถาม  
  4. น าแบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

ปรับปรุงความสมบรูณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแกผู่้ตอบ และครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 การศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ
เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด 4 แบบ คือ 
          - การสั่งการ (S1) 
          - การขายความคิด (S2) 
          - การให้มีส่วนรวม (S3) 
          - การมอบหมายงาน (S4) 
 

แนวทางการพัฒนาการใช้แบบภาวะผู้น าให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานสังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
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5. ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 116) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

6. น าแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์แล้วไปด าเนินการเพื่อจัดเก็บข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
            2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จากแบบสอบถามทั้งหมด 167 
ชุด ได้คืนมา 167 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ด าเนินการวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามสถานการณ์
ตามสภาพจริงและที่คาดหวัง ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 โดยวิเคราะห์จากสถิติพื้นฐานร้อยละ (percentage) 
 
สรุปผลการวิจัย 
          จากการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 
              1. การศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 จ านวน 167 คน  ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S4) รองลงมาคือ การมีส่วน
ร่วม (S3) รองลงมาการขายความคิด (S2) และการสั่งการ (S1) มีค่าร้อยละต่ าสุด ซึ่งผู้วิจัยสรุปรายละเอียดในแต่ละ
ข้อ ดังนี ้

         1.1 ครูในโรงเรียนของท่านไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอ จนท าให้ผลการปฏิบัติงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะ
ผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ การสั่งการ (S1)  รองลงมาคือ  การมี
ส่วนร่วม (S3) และมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด 

 1.2 ครูในโรงเรียนของท่านมีผลงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัดและมีความรับผิดชอบในมาตรฐานที่
ต้องปฏิบัติ วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละสูงสุด  รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วม (S3) 
รองลงมาคือ มอบหมายงาน (S4) และการสั่งการ (S1) มีค่าร้อยละต่ าสุด 
 1.3 ผลงานและความสัมพันธ์ภายในหมู่คณะครูค่อนข้างดี โดยปกติท่านจะปล่อยให้ครูท างาน
กันเองตามล าพัง แต่เมื่อเกิดปัญหาที่ครูยังไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S2) มีค่าร้อย
ละสูงสุด รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วม (S3) รองลงมาคือ การสั่งการ (S1) และมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด 
 1.4 ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ ซึ่งครูมีผลการปฏิบัติงานที่ดีอยู่แล้ว แต่
ผู้บริหารเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละสูงสุด 
รองลงมาคือ  ขายความคิด (S2) รองลงมาคือ การสั่งการ (S1) และมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด 
 1.5 ผลงานของครูลดน้อยลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เพราะไม่ค่อยเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผู้บริหารได้ช้ีแจงให้ครูฟังเกี่ยวกับการท างานและความรับผิดชอบไปแล้ว  วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ขายความคิด 
(S2) มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ การสั่งการ (S1) และมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด 
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          1.6 ผู้บริหารคนก่อนมีการเน้นความเข้มงวดในการท างาน ผู้บริหารคนปัจจุบันต้องการคงสภาพ
ความมีประสิทธิภาพไว้ แค่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของครูให้เกิดขึ้น วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ขายความคิด 
(S2) มีค่าร้อยละสูงสุด และการมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละต่ าสุด 

          1.7 ผู้บริหารจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งครูสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
นี้ได้ โดยครูยังคงมีผลงานท่ีดีออกมา วิธีด าเนินการคือ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การการมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมา
คือ  การสั่งการ (S1) รองลงมาคือ  มอบหมายงาน (S4) และขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละต่ าสุด 

        1.8 ผลงานและความสัมพันธ์ของครูอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บริหารมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของกลุ่ม วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การการมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละสูงสุด 
รองลงมาคือ  ขายความคิด (S2) รองลงมาคือ  มอบหมายงาน (S4) และการสั่งการ (S1) มีค่าร้อยละต่ าสุด 

        1.9 หลังจากที่ได้แจ้งให้ครูทราบว่า ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ซึ่งล่าช้าและเสร็จไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การการสั่งการ (S1) มีค่าร้อย
ละสูงสุด รองลงมาคือ  การการมีส่วนร่วม (S3) และการขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละต่ าสุด 

                     1.10 โดยปกติครูมีความรับผิดชอบงาน แต่ต่อมาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานการ
ท างาน วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้
แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ  การสั่งการ (S1) รองลงมาคือ  
การมีส่วนร่วม (S3)  และมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด 
                     1.11 เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาอยู่โรงเรียนนี้แล้ว พบว่าครูให้ความช่วยเหลือแนะน าและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และมีอิสระในการท างาน วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละสูงสุด 
รองลงมาคือ  การสั่งการ (S1) และการขายความคิด (S2) มีค่าร้อยละต่ าสุด                      
                    1.12 ครูมีศักยภาพในการท างานและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายตลอดมา  ต่อมาปรากฏว่าเกิด
ปัญหายุ่งยากภายในระหว่างครูขึ้น วิธีด าเนินการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การมีส่วนร่วม (S3) มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมาคือ  
การขายความคิด (S2) รองลงมาคือ  การสั่งการ (S1) และการมอบหมายงาน (S4) มีค่าร้อยละต่ าสุด                      
              2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3   สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การสั่งการ (S1) ประเด็นที่มีค่าร้อยละต่ าที่สุด เพื่อน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่   
                     ประเด็นท่ีพบ ครูในโรงเรียนของท่านไม่ปฏิบัติตามค าร้องขอ จนท าให้ผลการปฏิบัติงานลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดท่านจะมีแนวทางในการด าเนินการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 
                     แนวทางในการแก้ไขปัญหา เน้นกฎระเบียบข้อบังคับและการใช้ค าสั่งของโรงเรียนในการบังคับให้
บุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง และต้องตรวจสอบดูว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด
เท่าที่สามารถท าได้หรือไม่ เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ ผู้บริหารสามารถชักจูงหว่านล้อมให้ครูรับงานไปปฏิบัติเพื่อให้งาน
เหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
         2.2 แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การขายความคิด (S2) ประเด็นท่ีมีค่าร้อยละต่ าที่สดุ เพื่อน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปญัหา ได้แก่   
 ประเด็นท่ีพบ ครูในโรงเรียนของท่านมีผลงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้เด่นชัดและมีความรับผิดชอบใน
มาตรฐานท่ีต้องปฏิบัติ ท่านจะมีแนวการในด าเนินการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 
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                    แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดูแลการปฏิบัติงานของครูคอยช้ีแนะบ้างว่าครูขาดความสามารถในการ
ท างานอะไร และความเป็นกันเองมากขึ้น แต่ถ้าผู้ตามได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นการให้รางวัลก็จะท าให้
เกิดความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะท างานมากขึ้น 
                    2.3  แบบภาวะผูน้ าตามสถานการณ์การมีส่วนร่วม (S3) ประเด็นท่ีมีค่าร้อยละต่ าที่สดุ เพื่อน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปญัหา ได้แก่   
                   จากประเด็นที่พบ  ผลงานและความสัมพันธ์ภายในหมู่คณะครูค่อนข้างดี โดยปกติท่านจะปล่อยให้
ครูท างานกันเองตามล าพัง แต่เมื่อเกิดปัญหาที่ครูยังไม่สามารถแก้ไขได้ ท่านจะมีแนวการในด าเนินการกับ
สถานการณ์นี้อย่างไร 
                   แนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้การสนับสนุนไม่ออกค าสั่ง กระตุ้นให้ครูใช้ความพยายามในการ
แก้ปัญหาต่อไป ส าหรับครูที่มีความพร้อมระดับนี้ ความน่าจะเป็นไปได้ด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงสุด  ผู้บริหาร
และครูต้องร่วมกันในการตัดสินใจบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
                  2.4  แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์มอบหมายงาน (S4) ประเด็นท่ีมีค่าร้อยละต่ าทีสุ่ด เพื่อน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปญัหา ได้แก่   
                   จากประเด็นท่ีพบ  ครูมีศักยภาพในการท างานและประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายตลอดมา  ต่อมา
ปรากฏว่าเกดิปัญหายุ่งยากภายในระหว่างครูขึ้น ท่านจะมีแนวการในด าเนินการกับสถานการณ์นี้อย่างไร 
                   แนวทางในการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารคอยให้ค าแนะน าสนับสนุนและช้ีแจงให้ครูเข้าใจถึงปัญหา 
ความรับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติตามแผนให้ส าเร็จครูจะได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแสดงเอง และตัดสินใจเกี่ยวว่า
ปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเมื่อไร โดยจะมอบความรับผิดชอบในกระบวนการด าเนินงานท้ังหมดให้กับครู 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พบว่า  
           1. ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 : ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จ านวน 167 คน  ใช้แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์การ
ขายความคิด (S4) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม (S3) รองลงมาการขายความคิด (S2) และการสั่งการ (S1) มีค่าร้อย
ละต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิต โกจินอก (2536)   ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของ
หัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ และระดับความพร้อมของข้าราชการในส านักงาน : กรณีศึกษาส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ จังหวัดสระบุรี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 5 
ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี จ านวน 1 ,865 
คน ผลการวิจับพบว่า 1. หัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ใช้รูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบการแนะน า (Selling) มากที่สุด แบบการร่วมมือ (Participating) แบบการสั่งการ (Telling) และแบบ
การมอบหมายงาน (Delegating) รองลงมาตามล าดับ 2. ข้าราชการในส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี มีระดับความพร้อมในการท างานที่มีลักษณะงานประจ าอยู่ในระดับปาน
กลางถึงสูง (R3) มากที่สุด และระดับค่อนข้างสูง (R3-4) ตามล าดับ 3. รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอ าเภอ และระดับความพร้อมในการท างานที่ลักษณะงานประจ าของข้าราชการในส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี   
           2. แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3   สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ การสั่งการ (S1) แนวทางในการไขปัญหา เน้นกฎระเบียบ
ข้อบังคับและการใช้ค าสั่งของโรงเรียนในการบังคับให้บุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ต้องตรวจสอบดูว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถท าได้หรือไม่เพื่อให้งานนั้นส าเร็จ ผู้บริหาร
สามารถชักจูงหว่านล้อมให้ครูรับงานไปปฏิบัติ เพื่อให้งานเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน สอดคล้องกับ
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อ านวย  ทองโปร่ง (2555) กล่าวว่าผู้น าแบบสั่งงาน (S1) จะมีพฤติกรรมที่ให้ความส าคัญกับผลผลิตมาก ให้
ความส าคัญกับคนน้อย มีการออกค าสั่งให้ปฏิบัติ และควบคุมการท างานทุกขั้นตอน ซึ่งจะเหมาะกับผู้ตามประเภท 
S1 ซึ่งมีความพร้อมต่ า 
       2.2  แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ การขายความคิด (S2) แนวทางในการไขปัญหา ดูแลการ
ปฏิบัติงานของครูคอยช้ีแนะบ้างว่าครูขาดความสามารถในการท างานอะไร และความเป็นกันเองมากขึ้น แต่ถ้าผู้ตาม
ได้รับการสนับสนุนให้ท าพฤติกรรมนั้นการให้รางวัลก็จะท าให้เกิดความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่
จะท างานมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ โกสิยวัฒน์ (2555)   ได้ศึกษาศึกษารูปแบบภาวะผู้น าหลัก 
ความสามารถในการปรับใช้รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของหัวหน้าพนักงานขาย และความสัมพันธ์ของการใช้
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของหัวหน้าพนักงานขายและผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย กลุ่มตัวอย่างเป็น
พนักงานขายในบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามพนักงานขายในด้านการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าหลัก ความสามารถในการปรับใช้รูปแบบ
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของหัวหน้าพนักงานขาย และผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย ผลการวิจั ยพบว่า 
รูปแบบภาวะผู้น าหลักของหัวหน้าพนักงานขายโดยส่วนใหญ่เป็นแบบ “ขายความคิด” ที่เน้นตัวงานสูงและ
ความสัมพันธ์สูง หัวหน้าพนักงานขายส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับใช้รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์อยู่ใน
ระดับต่ าถึงปานกลาง ผลการปฎิบัติงานของพนักงานขายขึ้นอยู่กับรูปแบบภาวะผู้น าหลักและความสามารถในการ
ปรับใช้รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของหัวหน้าพนักงานขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
                  2.3  แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ การมีส่วนร่วม (S3) แนวทางในการไขปัญหา ให้การสนับสนุน
ไม่ออกค าสั่ง กระตุ้นให้ครูใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาต่อไป ส าหรับครูที่มีความพร้อมระดับนี้ ความน่าจะ
เป็นไปได้ด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับสูงสุด  ผู้บริหารและครูต้องร่วมกันในการตัดสินใจบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินธร  กาญจนระวีกุล (2541)  ได้ศึกษาความสอดคล้องระหว่างแบบภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์    ของผู้บริหารโรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครู     ตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์  และบลันชาร์ดกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี.  โดยศึกษา
กรอบแนวความคิดภาวะผู้น าตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลันชาร์ดกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตาม
แนวความคิดของฮอย และ มิสเกล  (Hoy & Miskel) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลาง  ใช้แบบภาวะผู้น า     แบบการให้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  ส่วนผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ ใช้แบบภาวะผู้น าแบบ
การขายความคิด มากที่สุด ส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีวุฒิภาวะอยู่ในระดับปาน
กลางถึงสูง (M3) ส่วนครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีระดับวุฒิภาวะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (M3/4)   
นอกจากน้ียังพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนไม่มีความสอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะของครูตามทฤษฎี
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด  ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับระดับวุฒิภาวะของครูมีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
                 2.4  แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ มอบหมายงาน (S4)  แนวทางในการไขปัญหา ผู้บริหารคอยให้
ค าแนะน าสนับสนุนและชี้แจงให้ครูเข้าใจถึงปัญหา ความรับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติตามแผนให้ส าเร็จครูจะได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการแสดงเอง และตัดสินใจเกี่ยวว่าปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเมื่อไร โดยจะมอบความรับผิดชอบใน
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดให้กับครูสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชัย โพธิ์ช่วย (2545)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงาน ตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานตามทัศนะ
ของครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3.1 การปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ 3.2 การเป็นสมาชิกที่ส าคัญ
คนหนึ่งในสถานศึกษา  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และน าไปใช้แก้ปัญหา หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้การท างานใน
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาให้ครอบคุลมตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น  
อายุ  ระดับการศึกษา  
            2. ศึกษาวิจัยน ามาเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในระดับอ่ืนๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  เป็นต้น 
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