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ABSTRACT

The objectives of the research were to (1) study the leadership traits and factors affecting leadership
traits of principals under the jurisdiction of secondary educational service area office, (2) examine the                     
appropriateness of the structural equation model of leadership traits of principals which developed by a               
researcher with the empirical data, and(3) study the direct- indirect and total influence of the structural equation
model of leadership traits of principals. The sample size of 560 principals who were under the jurisdiction of
secondary educational service area office derived by stratified random sampling method. The research                 
instrument was a 5- rating scale questionnaire and the research data collected were analyzed by LISREL           
program.
The research results were summarized as follows:
  
The means of leadership traits, as whole, is at a high level. Considering in eachdimension found that
majority is at a highest level. The highest mean is attention, while the lowest mean is talent. The factors                   
affecting leadership traits, as whole, are at a high level. Considering in each factors found that vision and            
environment factors are at a highest level, while teamwork and responsible work factors  are at a high level.
The appropriate test of the structural equation model leadership traits of principals which developed by
the researcher to show that the model was consistent with the empirical data as Chi-square = 82.02, P = 0.71332,
df = 90, RMSEA = 0.000, GFI = 0.98, AGFI = 0.97. Factors affecting to direct, indirect, and total influence on
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leadership traits found that direct influence reveal coefficients ranging from large to small 4 variables as               
responsible work, environment, teamwork and vision of 0.53, 0.28, 0.25 and 0.21, respectively. The indirect
influence found that 2 factors affecting leadership traits (1) vision through environment, teamwork and                      
responsible work show their coefficient as 0.71, 0.31,and 0.30, respectively,(2) environment through teamwork
show its coefficient as 0.17. The total influence found that 4 cause-effected variables from large to small as
responsible work, environment, teamwork and vision reveal their coefficient as 0.53, 0.28, 0.25, and 0.21,             
respectively.
Keywords: Structural Equation Model, Leadership Trait

						

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ�
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 560 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น                 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความตั้งใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ
ความสามารถพิเศษ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายปัจจัย
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยวิสัยทัศน์และปัจจัยสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 2 ปัจจัย ได้แก่            
การท�ำงานเป็นทีม และงานที่รับผิดชอบ
2. โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 82.02,  df = 90, P = 0.71332,  RMSEA = 0.000,  ค่าดัชนี GFI = 0.99
และค่าดัชนี AGFI = 0.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
�
พบว่า อิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร เรียงล�ำดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
สภาพแวดล้อม การท�ำงานเป็นทีม และวิสัยทัศน์คุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  พบว่า อิทธิพลทางตรง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรง 4 ตัวแปร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53, 0.28, 0.25 และ 0.21 ตามล�ำดับอิทธิพลทางอ้อม มี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  2 ปัจจัย คือ ปัจจัยวิสัยทัศน์ส่งผ่านสภาพแวดล้อม การท�ำงานเป็นทีม และ
ลักษณะงานที่ท�ำ  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.17 ส่วนอิทธิพลรวมมีตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำ  4 ตัวแปร โดยเรียงล�ำดับตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล ได้แก่ปัจจัยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยการ
ท�ำงานเป็นทีม และปัจจัยวิสัยทัศน์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53, 0.28, 0.25 และ 0.21 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : โมเดลสมการโครงสร้าง คุณลักษณะภาวะผู้น�ำ
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บทน�ำ

สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนานักเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
กล้าคิด กล้าท�ำ  กล้าแสดงออก การที่สถานศึกษาจะขับ
เคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้
บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน การที่ผู้บริหาร
จะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้
นัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะน�ำพาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายซึง่ หมายถึงคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่แสดงออกถึงความส�ำเร็จของการบริหารงานด้วยการมี
มนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสร้างศรัทธาในตัวเองให้เกิดกับผู้ร่วมงาน คุณลักษณะ
ของผู้น�ำเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่สามารถท�ำให้การ
บริ ห ารงานประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  
(Chung and Megginson. 1981 : 120)
โรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นสิง่ ทีบ่ อกถึงคุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลได้ด้วยเช่น
กัน เพราะผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเป็นอัจฉริยภาพอย่าง
แท้จริงได้นนั้ ย่อมอยูท่ บี่ คุ ลิกและจิตลักษณะโดยเฉพาะการ
มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทีจ่ ะน�ำความเก่ง ความดีของ
ตนเอง เพื่อมุ่งสู่ความส�ำเร็จในต�ำแหน่งหน้าที่การงาน
นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นยั ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น กั บ ครู                         
ผู้ปกครอง แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การสอน การ
ปกครองนักเรียนสิ่งแวดล้อม การท�ำงานเป็นทีม งานที่รับ
ผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
(กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. 2536) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2542 : 68) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่        
ส่งผลต่อประสิทธิผลภาวะผูน้ ำ� ของคณบดีในสถาบันราชภัฏ
พบว่ามี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมทางภารกิจ                
2) จิ ต ลั ก ษณะบางประการของผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา                           
3) พฤติกรรมการร่วมมือของผู้บริหาร 4) สภาพความคงอยู่
ในต�ำแหน่งของผู้บริหาร  5) ประสบการณ์ในต�ำแหน่งของ
ผู้บริหาร บุญมี เณรยอด (2545 : 78) พบว่า สมรรถนะที่
จ�ำเป็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาต่อการรองรับการปฏิรปู การ
ศึกษา 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมงานศรัทธา             
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2) ท�ำงานเป็นทีม 3) เป็นผู้น�ำทางวิชาการ 4) มีวิสัยทัศน์        
5) มีความริเริ่มสร้างสรรค์ จุมพล   หนิมพานิช (2547 :           
72-74) ปัจจัยทีก่ ำ� หนดคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ประกอบด้วย
2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ 2) สภาพแวดล้อม
ของผู้น�ำ  ศิริวรรณ  หวลกระสินธุ์ (2549 : 115)  ได้ศึกษา
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านการท�ำงาน       
เป็นทีม 2) ด้านการวางแผนและการจัดการ 3) ด้านภาวะ
ผู้น�ำ 4) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5) ด้านจริยธรรม
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีจ่ ะต้องประสานงานกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เพือ่ น
ร่วมงาน ผูป้ กครอง และนักเรียน จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

วัตถุประสงค์

เพือ่ ศึกษาระดับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� และปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา                         
(Descriptive Research) หรือเชิงบรรยาย โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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สิ่งแวดล้อม

งานที่รับผิดชอบ
คุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำ

วิสัยทัศน์

การท�ำงานเป็นทีม

หมายเหตุ              แทน ตัวแปรสังเกตได้                   แทน ตัวแปรแฝง
                 แทน ความสัมพันธ์ทเี่ ป็นสาเหตุและผลตัวแปรทีป่ ลายลูกศรท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ต่อตัวแปรที่หัวลูกศร (ผล)
					
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน 2,361 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ�ำนวน 560 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� มีคา่
ความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.955 และแบบสอบถามปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ มี ค ่ า เที่ ย งทั้ ง ฉบั บ
เท่ากับ 0.967
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามถึง
กลุ่มตัวอย่าง และขอความร่วมมือในการตอบแล้วส่งกลับ
ทางไปรษณีย์ภายใน 2 เดือน ได้ข้อมูลสมบูรณ์กลับคืนมา
จ�ำนวน 512 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.10
4. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมลิสเรล (Lisrel
program)

สรุปผลการวิจัย

1. คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความตั้งใจ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
ที่ สุ ด คื อ ความสามารถพิ เ ศษ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ 2 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยวิสยั ทัศน์ และปัจจัยสภาพแวดล้อม อยูใ่ นระดับ
มาก 2 ปัจจัย ได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม และงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่ามีค่า Chi-square = 82.02, df = 90, p = 0.71332,
RMSEA = 0.000, ค่าดัชนี GFI = 0.99 และค่าดัชนี AGFI
= 0.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ แสดงว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
อ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของปั จ จั ย ที่ น� ำ มาศึ ก ษาต่ อ
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นดังนี้
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3.1 ปัจจัยวิสัยทัศน์พบว่า มีอิทธิพลทางตรง
ต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  (0.21) และมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านสภาพแวดล้อม (0.71) การท�ำงานเป็นทีม (0.31) และ
งานที่รับผิดชอบ (0.30) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมือ่ พิจารณาค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
จะเห็นว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปรที่
มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด คื อ การเผยแพร่               
วิสัยทัศน์ รองลงมา คือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ การ            
เผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ และการเป็นแบบอย่างทีด่ ี ซึง่ มีคา่ น�ำ้ หนัก              
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.45, 0.44, 0,42 และ 0.23 ตามล�ำดับ
โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ (R 2) อยู ่ ร ะหว่ า ง            
0.171-0.788
3.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า มีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  (0.28) และมีอิทธิพล      
ทางอ้อมผ่านการท�ำงานเป็นทีม (0.17) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.01
ทุกตัวตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ การ
มีสว่ นร่วมของนักเรียน รองลงมาคือ การยอมรับของครู และ
การสนับสนุนของครู ซึ่งมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.38, 0.36 และ 0.33 ตามล�ำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 0.310-0.340
3.3 ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม พบว่า มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ (0.25) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ทุกตัว ตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ
กระบวนการทีม รองลงมา คือ สมาชิกของทีม และ ผู้น�ำทีม
ซึ่งมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.44, 0.35 และ 0.32
ตามล�ำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่
ระหว่าง 0.235-0.272
3.4 ปั จ จั ย ของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า มี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� (0.53) อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบของตัวแปรสังเกตจะเห็นว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกตัว ตัวแปรที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาก
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ที่สุด คือ อาชีพ ต�ำแหน่ง และประเภทของงาน ซึ่งมีค่า           
น�้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45, 0.45 และ 0.36 ตาม
ล�ำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง
0.252-0.420

อภิปรายผล

1. คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความตั้งใจ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากความตัง้ ใจเป็นคุณลักษณะทีแ่ สดงถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
กระท�ำการอันใดก็ทำ� จนส�ำเร็จตามเป้าหมาย หรือจุดหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Northouse (2012: 27)
ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เชาว์ปัญญา
ความมัน่ ใจ ความสามารถพิเศษ ความตัง้ ใจ การชอบสังคม
การยึดถือหลักคุณธรรม และองค์ประกอบเหล่านี้ ต้องมีอยู่
ในตัวผู้น�ำระดับสูง
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ 
� โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า
อยู่ในระดับ มากที่สุด 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยวิสัยทัศน์ และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยวิสัยทัศน์ อภิปรายได้ดังนี้
2.1 การสร้างวิสัยทัศน์ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก องค์การที่มี
ความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน คือ องค์การทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
เกี่ยวกับการจัดวางงานบุคคลให้อยู่ในต�ำแน่งที่เป็นแนว
หน้า  ในทางตรงกันข้ามหากองค์การจัดวางงานด้านบุคคล
ให้เป็นเพียงงานสนับสนุนแล้ว คงเป็นไปได้ยากที่องค์การ
จะคาดหวังให้คนในองค์การมีศักยภาพสามารถก�ำหนด
ทิศทางและขับเคลือ่ นองค์การให้ประสบความส�ำเร็จเพราะ
จะไม่มีผู้ประสานงานให้คนกับองค์การสามารถท�ำงาน
สัมพันธ์กันได้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์การควรคิด และก�ำหนด
บทบาทงานบุคคลเพื่อให้องค์การเกิดความเป็นเลิศได้ใน
ที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ เจนระวี ตัณฑะสุวรรณะ
(2544) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ พลังอ�ำนาจ
กั บ การได้ รั บ พลั ง อ� ำ นาจในงานของพยาบาลวิ ช าชี พ                
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โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า  
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ สู ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Dr. Edward De Bono ได้         
พบว่า วิธกี ารทีค่ นทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ คือความคิดใหม่ๆ      
ได้นนั้ ท�ำได้โดยการเชือ่ มโยงข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เพือ่ ให้
ได้วิธีใหม่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกันเรียกว่าคิดตัด
ข้ามกรอบเดิมออกไปหาจุดอื่นๆ การคิดตัดข้ามกรอบเดิม
คือ การคิดนอกกรอบ และการคิดนอกกรอบนี่แหล่ะ คือ      
การคิดสร้างที่น�ำไปสู่นวัตกรรมในที่สุด
2.2 การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเลือกใช้วิธี
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และกรอบพฤติกรรมให้แก่บุคลากรให้
เหมาะสม กับบุคลากรนั้นๆ เป็นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่
แสดงทิศทาง และสถานะขององค์การในอนาคต ว่าต้องการ
อยู่ที่ไหน อยากบรรลุถึงอะไร ภาพของจุดมุ่งหมายเป็น
อย่างไร และชีใ้ ห้เห็นว่า องค์การต้องการเป็นอะไรในอนาคต
สอดคล้องกับการศึกษาของ มารยาท แซ่อึ้ง (2552) ที่ได้
ศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงาน
วัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
สั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า การ
บริหารงานวัฒนธรรมคุณภาพ มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 6 ด้าน ด้านภาวะผู้น�ำ  ด้านคุณภาพพบค่าเฉลี่ยสูงสุด       
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย แผน และเป้าหมายด้านคุณภาพทั้งแนวทางการ
บริหาร และการปฏิบัติงานของครูอาจารย์อย่างชัดเจน
2.3 การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย จะท�ำให้เกิดการรับผิดชอบ หลังจากที่องค์การ
ได้วางวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์          
ดังกล่าวแล้ว บุคลากรก็จะมีการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งจะต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่ต้องท�ำกับองค์การ เพื่อให้องค์การ
สามารถที่จะน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผล ที่ศึกษาการ

พัฒนาองค์การเพื่อน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผลการศึกษา
พบว่า สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำเพือ่ เตรียมองค์การให้พร้อมส�ำหรับการน�ำ
กลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น ก็ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้             
1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ เพือ่ ทราบถึงขอบเขตของผลกระทบ
ของการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทจี่ ะมีตอ่ ส่วนต่างๆ ขององค์การ
2) การวิเคราะห์และปรับโครงสร้างองค์การ 3) การวิเคราะห์
และการปรับปรุงระบบงาน 4) การปรับการจัดอัตราก�ำลัง
คน 5) การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การ สอดคล้องกับการ
ศึกษา ทีศ่ กึ ษาการแปลงวิสยั ทัศน์สกู่ ารปฏิบตั ิ ผลการศึกษา
พบว่า หลักการและแนวคิดที่ส�ำคัญในการแปลงวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติ ควรจะเป็น Top-Down ควรให้ความส�ำคัญ
ทั้งสิ่งที่จะวัด และตัวชี้วัด
3. ผลการตรวจสอบ ความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดล ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มี
ค่า Chi-square = 82.02, df = 90, p = 0.71332, RMSEA
= 0.000, ค่าดัชนี GFI = 0.99 และค่าดัชนี AGFI = 0.97
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีโมเดลเหมือนกับโมเดล
สมมติฐานที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
อ้อม อิทธิพลรวม ของปัจจัยที่น�ำมาศึกษาต่อคุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นดังนี้
4.1 อิทธิพลทางตรง มี 4 ตัวแปร เรียงล�ำดับ
ตามค่าสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลจากค่ามากไปน้อย คือ ลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม การท�ำงานเป็นทีม และ
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53, 0.28,
025 และ 0.21 ตามล�ำดับ ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก งาน
ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ภารกิ จ ตามระเบี ย บหรื อ กฎหมาย
โดยตรงซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ  สภาพ
แวดล้อมในองค์กรซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรม ค่านิยม        
ปทัสถานของคนในองค์กรสอดคล้องกับการศึกษาของ
จุมพล หนิมพานิช (2547 : 72-74) ที่พบว่า ปัจจัยที่ก�ำหนด
คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ แระกอบด้ ว ย 2 ปั จ จั ย ได้ แ ก่                  
1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์  2) สภาพแวดล้อมของผู้น�ำ
4.2 อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม พบว่ า มี ป ั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ  2 ปัจจัย คือ ปัจจัย            
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วิสัยทัศน์ ส่งผ่านสภาพแวดล้อม การท�ำงานเป็นทีม และ
ลักษณะงานที่ท�ำ  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.71,
0.31 และ 0.30 ตามล�ำดับ และปัจจัยสภาพแวดล้อม                
มุ่งผ่านการท�ำงานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.17 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก พฤติกรรมบางอย่างอาจ
มีสาเหตุได้มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุอาจจะมี
เกี่ยวข้องโดยตรง ในขณะที่บางสาเหตุอาจจะเกี่ยวข้อง        
ทางอ้ อ ม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ กั ญ ญนั น ทน์               
ภั ท ร์ ส รณ์ สิ ริ (2555) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร : กรณีศึกษาส�ำหรับ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทุก
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความผูกพันต่อหน่วยงาน การท�ำงานเป็นทีม ความก้าวหน้า
ในการท�ำงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ รายได้และสวัสดิการ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงาน
4.3 อิ ท ธิ พ ลรวม พบว่ า ตั ว แปรสาเหตุ ที่ มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� มี 4 ตัวแปร โดยเรียงล�ำดับ
ตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม
และปัจจัยวิสัยทัศน์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  
0.53, 0.28, 0.25 และ 0.21 ตามล�ำดับ ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจากคุณลักษณะภาวะผู้น�ำมีหลายปัจจัย ที่เป็น
สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุโดยตรง หรือสาเหตุทางอ้อม
ไม่มสี ตู รส�ำเร็จตายตัว สอดคล้องกับการศึกษาของ บัณฑิต
ผังนิรันดร์ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการวิจัย  
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล
กลุม่ การศึกษาท้องถิน่ ที่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ด้านการตัดสินใจ และด้านวิสัยทัศน์
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น       
พื้นฐานควรมีนโยบายในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้าน          
วิสัยทัศน์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม
และปัจจัยลักษณะของงานที่รับผิดชอบ
1.2 ผู้บริหารการศึกษาควรส่งเสริม พัฒนา
ผลักดันให้มีหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น�ำโดน
ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัย
การท�ำงานเป็นทีม และปัจจัยลักษณะของงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับอิทธิพลของตัวแปร
อื่นๆนอกเหนือจากกรอบแนวคิด และตัวแปรที่ใช้ในงาน
วิจยั นี้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีตวั แปรจ�ำนวนมากทีไ่ ด้ศกึ ษาจากการ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น� ำมาศึ ก ษา เช่ น ภาวะผู ้ น� ำ 
วัฒนธรรมองค์การ และการเรียนรู้ เป็นต้น
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะ
ผู้น�ำ  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของ       
ผู้บริหาร ในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษา
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