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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 2)  เปรียบเทียบภาวะผู้น า
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 3)  หาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามต าแหนง่หน้าท่ี ขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 311 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนของขนาดสถานศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดสถานศึกษา  
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ส่วนประสบการณ์ในการท างานในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
ในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 อยู่ 1 ด้าน คือ  
ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง และดา้นการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้าง
ทีมงานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 1 ด้าน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน  
 4.  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ควรประพฤตติน 
เป็นผู้มีความซื่อสตัยส์ุจรติ ควรสนบัสนุนบุคลากรให้มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ควรส่งเสริมให้บคุลากร
มีการน าเสนอความคดิในการท างานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ควรพิจารณาความดีความชอบด้วยความเปน็ธรรม ควรสนับสนุน 
และส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน และควรมีความเช่ือมั่นว่าแนวคิดการท างานของตนเองมีผลต่อความส าเร็จ
และลม้เหลวขององค์กร 
 
ABSTRACT 
 The purposes of the research were to  1)  study super leadership of school administrators,   
2)  compare super leadership of school administrators and  3)  investigate the guidelines of super 
leadership of school administrators under Udonthani Primary Educational Service Area Office 4., classified 
by positions school size and working experience.  The samples were 311 subjects of school administrators 
and teachers which were obtained by Stratified Random Sampling.  The research instrument was a questionnaire 
with a five rating-scale.  The reliability is .85.  The results indicated that: 
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 1.  Super leadership of school administrators, as a whole and as an individual aspect were in 
much level. 
 2.  The comparison of super leadership of school administrators, identifying by position and 
school size, as a whole and as an individual aspect were different.  The level of significance is .01. 
Experience, as a whole was not different.       
 3.  The comparison of super leadership of school administrators, identifying by working experience,  
as a whole was not different. Considering as an individual aspect, revealed that facilitating self-leadership 
was different. The level of significance is .01.  And promoting self-leadership by creating teamwork was 
different.  The level of significance is .05. The others were not different.  
 4.  The guidelines of super leadership of school administrators under Udonthani Primary Educational 
Service Area Office 4 found as follows : the administrators should support personnel to work systematically, 
behave honestly, support personnel to work with planning and define goals appropriately, enhance personnel 
to share variety ideas in working, consider to give reward fairly, enhance and support personnel to have 
self-development and team working, believe that their working concepts affect to both success and failure 
of organizations.  
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บทน า  
 การศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคญัที่ทุกประเทศใช้เป็นนโยบายหลัก ส าหรับการพัฒนาประเทศเพราะการศกึษา 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง จากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรปูการศึกษาครั้งส าคญั ส านักวิชาการ (2557 : 
ความเป็นมา) การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดัน ส่งเสรมิสนับสนุนใหผ้ลผลิต
ทางการศึกษามีคุณภาพยิ่งข้ึน การศึกษาเป็นด้านหนึ่งที่ต้องมีการปฏิรูปให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาไทยนั้น ได้มีการปฏริูปการศึกษาในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ผูบ้ริหารทั้งของรัฐ 
และเอกชนในทุกระดับต้องมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ วรเทพ   
ภูมิภักดีพรรณ (2550 : 3)  ผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าที่มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ก าหนดไว้ การที่จะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยรูปแบบภาวะผู้น า ผู้บริหารต้องมีศักยภาพในการใช้ 
ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมในการสร้างความสมัพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลีย่นแปลง สร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุน 
ทุกคนในองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร สามารถใช้ศิลป์และกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อบุคคล 
หรือกลุ่มบคุคล และสามารถท าใหผู้้เกี่ยวข้องเกิดศรัทธา มีความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบตัิงาน ธีระ  รุญเจริญ  
(2553 : 163) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น า เช่ือว่าจะช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความรู้ความสามารถ  
และศักยภาพการบริหารสถานศึกษา สร้างคนให้เป็นผู้น าตามแบบอย่าง ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของสถานศึกษาจึงเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ดึง หรือพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของผูต้ามให้มีพลังความสามารถเกิดขึ้น ทักษะในการจัดการและแรงจูงใจที่เปน็กลไกขับเคลื่อนให้ผู้น า
เหนือผู้น าในตนเอง สรุีย์มาศ  สุขกสิ (2553 : 68) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Manz & Sims (1991) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้พฤติกรรมผู้น าเหนือผู้น า (Super leadership) โดยกระบวนการของภาวะผู้น าท่ีจะท าให้บุคลากรเป็นผู้น า
ตนเองมาใช้ในการบริหาร คือ การท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง การแสดงรูปแบบฉบับให้บคุลากรเป็นผู้น าตนเอง การกระตุ้น
ให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วย การสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก การอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผู้น าตนเองโดยใหร้างวัล 
การต าหนิทางสร้างสรรค์ การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน และอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรม
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ของผู้น าตนเอง ดังนั้นแล้วผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าเหนือผู้น าที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักทฤษฎี จะสามารถบริหาร
องค์กรให้ประสบความส าเรจ็ได้   
 จากผลด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบปัญหา 
ด้านคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขาวิชาหลัก จากการประเมินระดับชาติของนักเรยีน ช้ัน ป.6 ยังไม่บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายว่าในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาตจิะตอ้งมีคะแนนเฉลีย่มากกว่าร้อยละ 50 อีกทั้งยังพบปัญหา
ด้านการบริหารจดัการ โรงเรยีนสว่นใหญ่ยังไมส่ามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน 
ของครูยังไม่สมัพันธ์กับแนวทางการจัดสอบ O-NET ที่เน้นทักษะและขบวนการเรยีนรู้ในระดับการน าไปใช้การคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ และประเมินค่านักเรียนทุกคนต้องไดร้ับการพัฒนาเร่งด่วนเป็นรายบุคคลอยา่งจริงจังมากข้ึน อาจเกิดจากปัญหา
ในการไม่ได้รับร่วมมือจากบุคลากร และชุมชนเท่าที่ควร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการไม่ยอมรับพฤติกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านทัศนะ และวิธีปฏิบัติงานของครูภายในสถานศึกษา
ผู้บริหารขาดความยืดหยุ่น ขาดการวางแผนท่ีดี มอบหมายงานอาจไม่ชัดเจน ขาดการนิเทศตดิตามประเมินผล ไม่เห็นคณุค่า
และความคาดหวังในบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาค่อนข้างน้อย ขาดการกระตุ้นที่ช่วยให้บุคลากร
ค้นพบความสามารถของตนเองและใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 จากสภาพและปญัหาดังกล่าว ผู้วจิัยสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าเหนอืผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อให้ทราบถึงภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทาง 
การพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 
วัตถุประสงค ์
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี ้
 1.  เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ขนาดสถานศึกษา  
และประสบการณ์ในการท างาน 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการล าดับขั้นตอนดงัต่อไปนี ้
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา และครผูู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 จ านวน 1,639 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970 : 
607-610) แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งขั้น (Stratified random sampling) และเทียบสัดส่วน หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 31 คนและครูผู้สอน จ านวน 280 คน รวมจ านวน 311 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือผู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556 : 82-83)   
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการในพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปดิ (Open Ended) 



 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  3.1  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสันตพล ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
  3.2  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
  3.3  ผู้วิจัยตดิตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาท่ีเปน็กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเมื่อถึงวนัก าหนดส่ง 
  3.4  น าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคืน มาส ารวจความสมบรูณ์ครบถ้วนของเนื้อหาในแบบสอบถาม แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ในครั้งนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลู
ตามขั้นตอน ดังนี ้
  4.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไป โดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  4.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ ์
ในการแปลความหมาย(บญุชม  ศรีสะอาด, 2556 : 82-83) ดังนี้    
   4.51–5.00  หมายถึง  ผู้น ามีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
    3.51–4.50  หมายถึง  ผู้น ามีการปฏิบัติในระดับมาก 
   2.51–3.50  หมายถึง  ผู้น ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   1.51–2.50  หมายถึง  ผู้น ามีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1.00–1.50  หมายถึง  ผู้น ามีการปฏิบัติในระดับน้อยมาก 
  4.3  เปรียบเทียบความคดิเห็นต่อ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบ Independent 
Samples) 
  4.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) ถ้าพบความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ก็หาความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556 : 276-278) 
  4.5  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาต่อภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive  Analysis) 
 5.  สถิติที่ใช้ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1  สถิติที่ใช้ตรวจสอบหาคณุภาพเครื่องมือ 
   5.1.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
   5.1.2  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
  5.2  สถิติพื้นฐาน 
    5.2.1  ความถี่ (Frequency) 
   5.2.2  ร้อยละ (Percentage)  
   5.2.3  ค่าเฉลี่ย (X ) 
   5.2.4  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  5.3  สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
   5.3.1  t – test (Independent  samples)   
   5.3.2  F – test (One way ANOVA) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556 : 276-278)  
 
สรุปผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา เปรยีบเทียบ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 4 ผู้วิจัยสรุปผล ดังนี้ 
 1.  ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน ด้านทีม่ีการปฏิบัตสิูงสดุ 
คือ ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง 
ด้านที่มีการปฏิบัตติ่ าสดุ ได้แก่ ดา้นการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดในแตล่ะด้าน ดงัต่อไปนี้ 
   ด้านการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ ข้อท่ีมีการปฏิบตัิสูงสดุ คือ 
ผู้บริหารส่งเสรมิให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บรหิารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตน
พัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ผู้บริหารมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แกไ้ข
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
   ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเองอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติ
สูงสุดคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยส์มัพันธ์และอัธยาศยัดี รองลงมาคือ ผู้บริหารมีกลยุทธ์และเทคนิควิธีการในการปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างเหมาะสม ข้อที่มีการปฏิบตัิต่ าสดุคือ ผู้บริหารประพฤตตินเป็นผู้มีวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร  
   ด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเองอยู่ในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายข้อ ข้อท่ีมีการน าไปสู่
เป้าหมาย รองลงมาคือ ผู้บริหารแสดงให้บุคลกรเห็นว่าความก้าวหน้าของเขาขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด 
คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บคุลากรมสี่วนร่วมในการวางแผนร่วมปฏิบัตริ่วมรับผิดชอบ  
   ด้านการสร้างรูปแบบความคดิทางบวกอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายข้อ ข้อท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการส่งเสรมิ แนะน าให้บุคลากรมีความคิดในทางที่ดี รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการน าเสนอความคิดในการท างานด้วยวิธีที่หลากหลาย ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ผู้บริหารมีเช่ือมั่นในตนเองและทีมงาน  
เปิดโอกาสผู้ร่วมงานท างานด้วยตนเอง  
   ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และต าหนิอย่างสรา้งสรรค์อยู่ในระดับมาก 
ทั้งในภาพรวมและรายข้อ ข้อท่ีมีการปฏิบัตสิูงสดุคือ ผู้บรหิารสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ รองลงมาคือ ผู้บริหารมอบอ านาจแก่ทีมงานตามความสามารถของบุคลากร ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ผู้บริหารพิจารณา
ความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม  
   ด้านการสนับสนุนให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างทีมงาน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายข้อ ข้อท่ีมี 
การปฏิบัตสิูงสดุคือ ผู้บรหิารมีการประชุมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการพัฒนาตนเองและทีมงาน ข้อท่ีปฏิบัติได้ต่ าสุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
   ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายขอ้ ข้อที่มี 
การปฏิบัตสิูงสดุคือ ผู้บรหิารมีการก าหนดแนวปฏิบตัิจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย เช่น การตรงต่อเวลา การเรียนรู้ร่วมกัน 
รองลงมาคือ ผู้บริหารก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบตัิ ข้อที่มีการปฏิบัติได้ต่ าสุดคือ ผู้บริหารยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะท าให้
องค์กรไปสูเ่ป้าหมายร่วมกัน   
 2.  เปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน สรปุได้ดังนี้ 
   2.1  เปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 5 ด้าน 
คือ ด้านการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ด้านการกระตุ้นให้บุคลากร



ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างทีมงาน  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง 
ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกตา่งกัน   
  2.2  เปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 จ าแจกตามขนาดสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน   
 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 2 คู ่
คือ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก และภาวะผู้น าเหนือผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 คู่ คือ ภาวะผู้น า 
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 อยู่ 2 คู่ 
คือ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และภาวะผู้น าเหนือผู้น า 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเลก็ ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 2 คู่ คือ
ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการสร้างรูปแบบความคิดในทางบวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 คู่ คือ ภาวะผู้น า
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิภาวะผู้น าตนเอง แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 คู่ 
คือภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการสนับสนุนให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างของทีมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 อยู่ 3 คู่ คือ ภาวะผู้น าเหนือผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ภาวะผู้น า 
เหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่กับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 
  ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิวัฒนธรรมของผู้น าตนเองจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา แตกตา่งกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 2 คู่ คือ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับผู้บริหารสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่และภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน 
  2.3  ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาจ าแนกประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่ามีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการอ านวยความสะดวก 
ให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง และมีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 1 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุน 
ให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสรา้งทีมงาน ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ด้านการสนับสนุนให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างคณะท างาน ของครูผู้สอนและผู้บริหาร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 อยู่ 1 คู่ คือ ภาวะผู้น าเหนือผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 
10 ปี กับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมปีระสบการณ์ท างาน 10-20 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
  ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้น าตนเองของครูผู้สอนและผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 อยู่ 1 คู่ คือ ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10 ปี  
กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ท างาน 10-20 ปี ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
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 3.  แนวทางในการพัฒนาของภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สรุปได้ดังนี ้
  ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือ ผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นผู้มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหว ข้อที่มีค่าต่ าสุดคือ ผู้บริหาร 
ควรประพฤตตินเป็นผู้มีวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 
  ด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือ ผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นผู้มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหว ข้อที่มีต่ าสดุคือ ผู้บริหาร 
ควรประพฤตตินเป็นผู้มีวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 
  ด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ข้อท่ีมีค่าสูงสดุคอื ผู้บริหารควรสนับสนุนบุคลากรให้ม ี
การวางแผน ก าหนดเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ ผู้บริหารควรท าให้บุคลากรตั้งเป้าหมายในการท างานของตนเองได้ 
ข้อที่มีค่าต่ าสดุคือ ผู้บรหิารควรกระตุ้นให้บุคลากรมีความเช่ือมั่นต่อตนเองและงานมุ่งสู่ความส าเร็จ  
  ด้านการสร้างรูปแบบความคดิทางบวก ข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือ ผู้บริหารควรมีพฤติกรรมในการส่งเสริม แนะน าให้
บุคลากรมีความคิดในทางที่ดี รองลงมาคือ ควรกระตุ้นบุคลากรให้คิดอย่างสร้างสรรค์ ข้อที่มีต่ าสุดคือ ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรม
แก่บุคลากรทุกระดับ 
  ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิภาวะผู้น าตนเองโดยให้รางวัล และต าหนิอย่างสรา้งสรรค์ ข้อที่มีคา่สูงสุดคือ 
ผู้บริหารควรพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม รองลงมาคือ ผู้บริหารควรให้ความรูเ้รื่องการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบแก่บุคลากร ข้อที่มีค่าต่ าสดุคือ ผู้บริหารควรยกย่องชมเชยและให้ก าลังใจบุคลากรทุกคนด้วยความจริงใจ 
  ด้านการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าตนเองโดยการสร้างทีมงาน ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมปฏิบัติ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ ผู้บริหารควรใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
  ด้านการอ านวยความสะดวกให้เกดิวัฒนธรรมของผู้น าตนเอง ข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือ ผู้บริหารควรมีความเช่ือมั่น 
ว่าแนวคิดการท างานของตนเองมผีลต่อความส าเร็จและล้มเหลวขององค์กร รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีการก าหนดแนวปฏิบตั ิ
จนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย เช่น การตรงต่อเวลา การเรียนรู้ร่วมกัน ข้อที่มีค่าต่ าสุดคือผู้ บริหารควรก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีในโรงเรยีน  
  
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าเหนือผู้น า โดยการประพฤติ
ปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่บุคลากร รวมทั้งมีการพัฒนาแนะน าส่งเสริม และกระตุน้ให้บุคลากรมเีจตคตทิี่ดี มีความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระ  รญุเจรญิ (2553 : 163) ที่กล่าวว่าการบริหารยุคโลกาภิวัตน์ 
จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าท่ีมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
การที่จะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพจ าต้องอาศัยรูปแบบภาวะผู้น าและการเป็นผู้น าที่ดี ผู้บริหารจ าต้องมีศักยภาพในการใช้ภาวะผู้น า
อย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในองค์กร สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถใช้ศิลป์และกระบวนการของการมีอิทธิพล
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบคุคล และสามารถท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดศรัทธา มคีวามเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้ง
สามารถสรา้งสภาวะแวดล้อม สนบัสนุนให้ร่วมมือกันสร้างประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุลาวรรณ  
คงถาวร (2556 : 49) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 พบว่าภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของประทีป  



นิ่มมาก (2556 : 49) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด ส านักงานเขตพื้นท่ี
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่าภาวะผูน้ าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเปรยีบเทียบภาวะผู้น าเหนือผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามต าแหนง่หน้าท่ี ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
มีผลการวิเคราะหด์ังนี้ 
  2.1  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีทั้งในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะมองที่เป้าหมายของความส าเร็จมากกว่าสิ่งอื่น และคิดว่าตนมีความรู้ความสามารถ 
ไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น คิดว่าความคิดของตนเองถูกเสมอ แต่ครูกลับมองว่าผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้น า 
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาขาดการรับฟังความคิดของบุคคลอื่น ขาดการสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับครู จึงท าให้
ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าท่ีแตกต่างกันมีความคดิเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับสุรีย์มาศ  
สุขกสิ (2553 : 62-77) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี พบว่าความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพของในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุวรรณ  กึกก้อง (2558 : 117) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผูน้ าเหนือผู้น าของผู้บริหารศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่าการเปรยีบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
  2.2  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนมากเป็นผู้บริหารที่มีอายุน้อยประมาณวัยกลางคน ที่ก าลัง
ต้องการประสบความส าเร็จความก้าวหน้า สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว รับฟังค าติชมเนื่องจากอายุยังน้อย 
ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนักเพื่อปรับปรุงพัฒนา และสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับครูไดอ้ีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ สว่นมากเป็นผู้บริหารที่มีอายุค่อนข้างมาก หรือใกล้เกษียณอายรุาชการ อาจไมย่อมรับ 
การเปลีย่นแปลง ขาดความกระตอืรือร้นในการบรหิาร ไม่ยอมรับฟงัความคิดเห็นของคนอ่ืนจึงท าให้ภาวะผู้น าเหนือผู้น า 
ของผู้บริหารสถานศกึษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา  สุวรรณมาลา (2557 : 58) 
ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 พบว่าภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 17 จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยา  อินทรีย์ (2556 : ง) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเหนอืผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์  นาสมขวัญ (2556 : 70) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบ้านค่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าการจ าแนก
ตามขนาดสถานศกึษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
  2.3  จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการท างานไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนั้น  
ครูและผู้บริหารสถานศึกษามเีจตคติที่ดีต่อการท างาน และตระหนกัถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุล สามารถที่จะ
ตัดสินใจและน าแนวคดิทฤษฎีในการปฏิบัติงานมาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างรูปแบบความคดิที่ดี 
และปลูกฝังนิสัยให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร โดยการกระตุ้นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน จึงท า
ให้ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกตา่งกันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนิดา  สุวรรณมาลา (2557 : ง) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอโป่งน้ าร้อน สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่าจากจ าแนกตามประสบการณ์ของครู แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  วะโร (2559 : 79) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี พบว่าจากการจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
แตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรานุช  มูลประเสริฐ (2554 : 65) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา พบว่าจากการจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านการท าให้บุคลากรเป็นผู้น าตนเอง ที่มีภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่ าทีสุ่ด ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสรมิให้บุคลากรปฏบิัติงานอย่างเป็นระบบตามระเบยีบแบบแผน 
   1.2  จากการวิเคราะห์พบว่า ดา้นการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก ที่มีภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บรหิาร
สถานศึกษาต่ าทีสุ่ด ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสรมิให้บุคลากรมีการน าเสนอความคิดในการท างานด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
  1.3  จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านการอ านวยความสะดวกใหเ้กิดภาวะผู้น าตนเองโดยใหร้างวัล และต าหนิ 
อย่างสร้างสรรค์ ท่ีมภีาวะผู้น าเหนอืผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาต่ าที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาความดีความชอบ
ด้วยความเป็นธรรม 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2  ควรศึกษาภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ในเชิงคุณภาพ 
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