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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 357 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงสุด ( rx2y3 = .739) 
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ส่วนภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนด้านการปรับ เปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าสุด(rx1y3 = .096) 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น า  ผู้บริหารโรงเรียน  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the relationship between school 
administrators' leadership and effectiveness of private schools in Songkhla Province, 
according to the opinions of school administrators and teachers. The samples used in 
this research were 357 school administrators and teachers of private schools in Songkhla 
Province, in the Academic Year of 2014. The data were collected by questionnaires. 
Statistics used included percentages, means, standard deviations, and Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient. The results of the research were: 
  1. The opinions of the school administrators and teachers towards the school 
administrators' leadership, both overall and individual aspects, were at the highest level 
except the opinions towards the inspiration was at high level. 
  2. The opinions of the school administrators and teachers towards the schools' 
effectiveness, both overall and individual aspects, were at high level. 
  3. There was a positive relationship between school administrators' leadership 
and schools' effectiveness at the significance level of .01. The correlation between 
school administrators' leadership and the effectiveness in problem-solving within schools 
was the highest correlation (rx2y3 = .739) while charismatic or ideological influence on the 
change and development of the school was at the lowest correlation (rx1y3 = .096). 
Keywords:  Leadership, School administrators, Private schools' effectiveness 
 
บทน า 
  ผู้น าหรือผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากในการบริหารองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์การและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ผู้บริหารหรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างาน 
ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่งดั งนั้นผู้บริหารหรือผู้น า
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้อง เหมาะสมเพราะความส าเร็จของงานทุกด้าน
ขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น า ซึ่งวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ (สุพล  วังสินธ์. 2545: 28) ผู้น าหรือผู้บริหารจึงมีส่วนที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของ
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หน่วยงานนั้น ซึ่งผู้บริหารแต่ละคนต่างมีภาวะผู้น าที่เป็นลักษณะเฉพาะตนที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
นั้น ๆ ในแต่ละครั้งซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะความเป็นผู้น าด้วยกันทั้งนั้นแต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือภาวะของ
ผู้น าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจยึดมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอด แต่บางคนอาจมีการปรับภาวะผู้น าไป
ตามกาลเวลาและสถานการณ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมตลอดถึงต าแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงภาวะผู้น านี้จะท าให้ประสิทธิภาพของการท างานแตกต่างกันในสถานการณ์หนึ่งอาจส่งผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงแต่อีกสถานการณ์หนึ่งก็อาจท าให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพที่ต่ าลง จึงกล่าวได้ว่า
ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (จารุวรรณ  หลักค าพันธ์. 2547: 2; อ้างอิงจาก Reddin. 1970: 52)  
  การบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยให้องค์กร
หรือสถานศึกษาอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ  องค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาขาดเสียมิได้ก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ ซึ่งเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน์ทางการบริหาร ฉะนั้นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้น าและ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมุ่งท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าความส าเร็จของโรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก หากผู้บริหารโรงเรียน
มีภาวะความเป็นผู้น าที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว โอกาสที่จะประสบความส าเร็จก็สูงขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน
จึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์. 2551: 175) เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงขององค์การและสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งที่นักการศึกษาให้ความส าคัญยิ่ง ประการหนึ่งก็คือ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การหรือโรงเรียน เนื่องจากการบริหารงานใด  ๆ จะเกิด
ประสิทธิผลได้ ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น ากระจายความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของตน ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นการเลือกใช้แบบของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการองค์การ จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร. 2545: 8; อ้าง
จาก Owen. 1985: 45) จึงกล่าวได้ว่า ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นผู้น าที่ดี สามารถใช้แบบภาวะผู้น า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ร่วมงานเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนMiskel and others (กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ. 2536: 15; อ้างจาก Miskel and others. 1983) 
ให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นลักษณะของความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่
ท างานร่วมกัน จนสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
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โรงเรียนสามารถปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานภายในโรงเรียนให้
สนองตอบต่อสถานการณ์ใหม ่ๆ  
  จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน เพ่ือเป็นการขยายการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องภาวะผู้น าอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และการน าไปประกอบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
ตลอดจนพัฒนาตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนแบบภาวะผู้น าของตนเพ่ือให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ภาวะ
ผู้น ามีหลายแบบต่างกันตามแนวคิดของนักทฤษฎีแต่ละยุค การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (อุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ. 2551: 6; อ้างอิงจาก Bass & 
Avolio, 1990: 19) ซึ่งอธิบายความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าหมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น า
แสดงให้เห็นในการจัดการหรือท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือการสร้างบารมีหรือการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นให้เกิดปัญญา การค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 
และศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของมอทท์(กนกวรรณ  อินทร์น้อย. 2553: 51-55; อ้างอิง
จาก Mott. 1972: 373) ซึ่งอธิบายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความส าเร็จของโรงเรียนที่
สามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยพิจารณาจากความส าเร็จของโรงเรียนซึ่งมี  4 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง นักเรียนมีทัศนคติทางบวกการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน   
ซึ่งมี 4 ด้าน คือ 
1. การสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพล 
เชิงอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นให้เกิดปัญญา 
4.การค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล 

ประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งมี 4 ด้าน คือ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
2. นักเรียนมีทัศนคติทางบวก 
3. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
4. การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครู 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสงขลา 
 
สมมติฐาน 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = 0.18)โดยเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมี
ภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นให้เกิดปัญญา ( X = 4.63, S.D. = 0.21) ด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ ( X = 4.58, S.D. = 0.20) และด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตบุคคล ( X = 4.53, S.D. = 0.26) 
ในระดับมากที่สุดและมีภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( X = 4.29, S.D.= 0.37) ในระดับมาก 
  2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.39) โดยมีประสิทธิผลสูงสุดในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ( X = 4.49, S.D. = 0.51) รองลงมา ได้แก่ ด้านนักเรียนมีทัศนคติทางบวก ( X = 4.42, S.D. = 
0.44) ด้านการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ( X = 4.33, S.D. = 0.38) และด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน ( X = 4.20, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
 3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy= .658) เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายด้านกับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบว่า 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (rx2y= .748) ด้านการ
ค านึงถึงความป็นเอกัตบุคคล มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (rx4y = .458) ส่วนด้านการกระตุ้นให้เกิด
ปัญญาและด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า (rx3y= .265 และ 
rx1y= .162)ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงสุด (rx2y3= .739) รองลงมา ได้แก่ ภาวะ
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ผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน( rx2y4= 
.647) และภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านนักเรียนมีทัศนคติ
ทางบวก ( rx2y2= .616) ส่วนภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ าสุด (rx1y3= .096) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดอบรม 
ประชุม สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เข้าใจและด าเนินงานการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  รวมทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 1-2) ได้จัดท าคู่มือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 7) ได้จัดท าเอกสารอบรมและเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทาง
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าไปใช้ประกอบในการบริหารจัดการภารกิจของ
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในภาวะปัจจุบันที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่ต้องมี
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม และปฏิบัติงานแบบมืออาชีพสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2543: 60) ที่กล่าวถึง การเลือกใช้ภาวะผู้น าควรค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์และบุคลิกภาพของ
ผู้น าเอง ภาวะผู้น ามีความส าคัญและเป็นที่ยอมรับในการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดรับกับธงชัย สันติวงษ์ (2546: 48) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับความส าเร็จในงานต่างๆขององค์กร ผู้น าที่ไม่มีความสามารถ ย่อมจะเป็นผู้ท าลายขวัญของ
คนงานต่าง ๆ และจะเป็นผลท าให้การท างานด้านต่างๆขาดประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้น าที่มี
ความสามารถอาจจะมีผลท าให้เปลี่ยนลักษณะของคนงานให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความขยันขันแข็งและ
ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด (กาญจน์ เรือง
มนตรี. 2556: 19; อ้างจาก Hersey and Blanchard) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้น าหรือผู้บริหารในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับวานิช ประทุมนันท์(2545: 32) ที่อธิบายว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้น า กล่าวคือ ต้องเป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรมและเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษา 
การแสดงออกของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียนด้วย ดังนั้นถ้าผู้บริหารโรงเรียน
ต้องรู้จักน าความมีภาวะผู้น ามาใช้ในการท างานให้ถูกกับสภาพสถานศึกษา ท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าผู้บริหาร
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มีความบริสุทธิ์ใจในการท างานและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนในเรื่องต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความศรัทธา ความ
สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานซึ่งส่งผลให้การท างานของสถานศึกษาบรรลุตามจุดประสงค์ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของจารุณีกาญจนโนสถ (2552: บทคัดย่อ) เรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการกระตุ้นให้เกิดปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิรันดร์ ตันจ้อย (2553: 145-146) เรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายกที่พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก อยู่ในระดับมากทุกด้านโดย
ด้านการกระตุ้นให้เกิดปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ภาวะผู้น าด้านการสร้างบารมีหรือการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์สอดคล้องกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (สรัญญา  เกิดแก้ว. 2553: 108; อ้างจาก 
Bass&Avolio. 1999: 11) ที่ว่า ความมีบารมี เป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเป็นผู้น าแบบ
เปลี่ยนสภาพเป็นความสามารถที่ท าให้คนอ่ืนเกิดการยอมรับ ศรัทธา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการชักน า
โน้มน้าวจิตใจให้คนอ่ืนมีความคิดคล้อยตามสอดคล้องกับสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 
(2544: 1) ที่อธิบายว่า ผู้น า คือ ผู้มีอิทธิพล สามารถท าให้คนเดินตามหรือท าตามในสิ่งที่ผู้น าต้องการ
พยายามจะท าให้คนเดินตามและการเดินตามนั้นมิได้หมายความว่า ท ากันเฉพาะในขณะที่ผู้น านั้น  ๆ มี
อ านาจอยู่ สามารถท าให้เกรงกลัวหรือเดินตามในสิ่งที่ผู้น าสั่งให้ท า แม้ว่าผู้น านั้น ๆ ไม่ได้อยู่ในอ านาจแล้ว 
ผู้น าก็ยังมีอิทธิพล ท าให้ผู้คนยังเดินตาม ท าตามในสิ่งที่ผู้น าเหล่านั้นพูดไว้ หรือปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างและ
ยังสอดคล้องกัน งานวิจัยของมณฑล ถาวรยิ่ง (2554: 98) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีหรือการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
สงขลาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ท าให้การบริหารจัดการในโรงเรียนต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งผู้บริหารส่วนใหญ่น าแนวทางการบริหารแบบบูรณาการมาด าเนินการใน
โรงเรียน เพ่ือยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จึงท าให้ประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับธงชัย สันติวงษ์ 
(2546: 9) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลว่า มีความส าคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การ นับได้ว่า
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เป็นการตัดสินขัน้สุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอดและมี
ความม่ันคงขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การถ้าองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ 
แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์การจะล่มสลายไปในที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิปัทม์ 
สุวรรณโชติ (2547: 36) เรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของเตือนใจสืบทิม (2547:  43) เรื่อง ประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เห็น
ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 1ข้อ และระดับมาก9
ข้อ โดยข้อที่มีประสิทธิผลสูงสุดในด้านนี้ 3 ข้อ คือ ผู้บริหารและครูปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการปรับหลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น และผู้บริหารและครูน าผลการทดสอบของนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผน หรือจัดโครงการ 
หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนมีการวางแผนแบ่งงาน มอบหมายงานให้ครูโดยค านึงถึงความสามารถ ความช านาญ ท าให้ครู
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือวีดีโอ โทรทัศน์วงจรปิด มาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่
เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล เปี่ยมศรี (2547:43) ที่พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประสิทธิผลด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัด
สงขลา พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนเอกชนมีผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถกระตุ้นบันดาลใจให้ครูท างานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่น ท างานร่วมกัน
เป็นทีม มีความกระตือรือร้น อุทิศตัวเพ่ือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ช่วยให้ครูรู้สึกว่า
ตนเองมีค่า และสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานทั้งในด้านการเรียนการสอนเพ่ือให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันสมัย มีการพัฒนาอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการห้องเรียน 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีการวางแผนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ทั้งนี้หากโรงเรียนเอกชนมีผู้บริหารที่สามารถแสดงบทบาทหรือปฏิบัติตนเพ่ือกระตุ้นบันดาล
ใจให้ผู้ร่วมงานปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนเอกชนย่อมต้องให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด 
เพราะหากโรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนดังที่กล่าวมานั้นจะท าให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับนิพนธ์ กินาวงศ์ (2542:15) ที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาย่อมมีบทบาทและภารกิจหลายอย่างที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้การบริหารการศึกษาบรรลุ
จุดมุ่งหมาย และถือว่าเป็นบุคคลส าคัญยิ่งที่จะก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับOwen (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. 2545: 8;อ้างจาก Owen. 1981: 45) ซึ่งกล่าวว่า การที่โรงเรียน
จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการน าและการใช้ภาวะผู้น าในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นและยังสอดคล้องกับพระธรรมปิฏกปยุตโต (2540: ค าน า) ที่กล่าวว่าถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็น
ผู้น าที่ดี สามารถใช้แบบภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ร่วมงานเพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัตน์ มะโนวัฒนา (2552: บทคัดย่อ) เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลด้าน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา มีความเห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
จึงควรพัฒนาตนเองโดยการแสดงบทบาทหรือปฏิบัติตนเพื่อกระตุ้นบันดาลใจให้ครูท างานอย่างทุ่มเทและ
มุ่งมั่นอุทิศตัวเพ่ือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ช่วยให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีค่า และสามารถ
จัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้เป็นอย่างดี 
  2. จากการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา เห็นว่าโรงเรียน มี
ประสิทธิผลด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนต่ ากว่าด้านอ่ืน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจึงควร
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมกัน
พัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานทุกด้านให้มีความก้าวหน้าทันสมัย มีการพัฒนาอาคารสถานที่จัด
สภาพแวดล้อมและการบริการห้องเรียนที่ดี ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
  3. จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างบารมีและการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ มีความสัมพันธ์กับด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ต่ าสุด ผู้บริหารจึงควรประพฤติตน
เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ และมีอิทธิพลท าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และ
ภาระหน้าที่ขององค์การ จึงส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ และใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  2. ควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านปรัชญาและ
เป้าหมาย ด้านการบูรณาการ ด้านการคงไว้ซึ่งค่านิยม เพ่ือที่จะได้องค์ความรู้ใหม่  ๆ ซึ่งเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของโรงเรียนเอกชน  
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