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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบริหาร
โรงเรียน จํานวน 214 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (frequency)   
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา มีพฤติกรรม
ภาวะผูนําท่ีแทจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานตระหนักรูในตนเอง ดาน
ความยุติธรรม และดานความโปรงใส มีระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมาก สวนดานมุมมองเชิง
จริยธรรมมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: ภาวะผูนําท่ีแทจริง, ผูบริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
The study of authentic leadership behaviors levels of school administrators   under the 

Primary Educational Service Area Office in Songkhla Province aimed to investigate levels of authentic 
leadership behaviors of school administrators under the Primary Educational Service Area Office 
in Songkhla Province. The number of 214 school administrators was used as a sample group. 
Instrument used was a 5 - level rating scale questionnaire. The instrument was a check-list 
questionnaire. Statistical analyses used were frequency, percentage, means and standard deviation.  

The study found that school administrators under the Primary Educational Service Area 
Office in Songkhla Province had authentic leadership behaviors at high level. Considering for 
individual issue, the study found that self-awareness, fairness, and transparency for authentic 
leadership behaviors levels were rated at high levels. Also, the issue of ethical aspect of authentic 
leadership behaviors levels was rated at the highest level.  
Keyword: Authentic leadership, School administrators  
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บทนํา 
 ปจจุบันองคกรตางๆ ตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ี
ดําเนินไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดความซับซอนและปญหา การดําเนินงานใน
สภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้ี ตองการผูนําท่ีมีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจะนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จ และดวยความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมากจากสังคมโลกจึงกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทย
ดวยเชนกัน ท้ังวิกฤตปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพไมดีพอ ท้ังดานการบริหารจัดการ และคุณภาพกรศึกษาท่ีไมสามารถพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังไมสามารถพัฒนาและสรางสรรคสังคม
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดในสังคมโลก ซึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไขอยางรวดเร็วและจริงจัง (สมบูรณ  นนทสกุล. 
2547 : 105)   
  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริง ไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น เคอรนีส (Kernis. 2006 : 17) ได
ทําการศึกษา หลักการทางจิตวิทยาเร่ืองสิ่งท่ีแทจริงในดาน ความรูความจํา พฤติกรรม และ สังคม แลวแบงออกเปน 
4 ประการไดแก ความตระหนัก การไมลําเอียง พฤติกรรม และการปรับตัวอยางมีเหตุผล ความแทจริง จะเปนการ
ทํางานจากภายในจิตใจ ลูแธนส และ อะโวลิโอ (Luthans and Avolio. 2005 : 315-316) อธิบายวา กระบวนการ
ท่ีสรางท้ังจากความสามารถทางจิตวิทยา และบริบทท่ีไดรับการพัฒนาอยางดี ใหผลดีตอการสรางความตระหนักให
เกิดเมื่อผูนํามีสวนและมีการพัฒนาตนเอง ผูนําท่ีแทจริงถูกมองวา มีความมั่นใจในตนเองสูง มีความหวังอยูเสมอ 
มองโลกแงบวก และมีความยืดหยุนท่ีจะเอื้อใหเกิดพัฒนา และมีคุณธรรม  

ความสําคัญของการพัฒนาภาวะผูนําท่ีแทจริง ซึ่งจะเปนจุดสําคัญของการพัฒนาดานการศึกษาตอไปใน
อนาคต ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีความรอบรูในทุกมิติของการวางแผน การบริหารจัดการดานการศึกษาอยาง
รอบดาน  ภาวะผูนําท่ีแทจริงเปนเร่ืองท่ีใหมท่ีสุดในการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําซึ่งมีจุดเนนไปท่ี คํา  2 คํา ไดแก 
“แท” และ “จริง” ซึ่งภาวะผูนําท่ีแทจริงน้ียังตองพัฒนาในการทําวิจัยกันอีกมาก โดยการทําความเขาใจเร่ืองการ
เปนผูนําท่ีแทจริง ตองเร่ิมจากการทําความเขาใจคําวา “ความแทจริง (Authenticity)” เพ่ือจะสามารถเขาใจผูนํา
อยางแทจริง ความแทจริง ถูกใชเปนคําท่ีมีความหมายเหมือนคําวา ความจริงใจ แมจะมีขอแตกตางอยูบาง แตท้ัง
สองคําน้ีสามารถใชแทนกันไดในบางกรณี ความจริงใจของคนหน่ึง ถูกตัดสินโดยคนอื่นๆ ขึ้นกับการประพฤติของคน
น้ันๆ สวนความแทจริง หมายถึง การเปนเจาของประสบการณของตน ความคิด อารมณ ความจําเปน ความตองการ 
ความชื่นชอบหรือความเชื่อ นักวิจัยท่ีไดศึกษาภาวะผูนําท่ีแทจริงไดทําการศึกษาพบวาภาวะผูนําท่ีแทจริงมีท้ังหมด 4 
องคประกอบ ไดแก การตระหนักรูในตนเอง (Self-Awareness) มุมมองเชิงจริยธรรม (Internalized Moral 
Perspective) ความยุติธรรม (Balance Processing) และความโปรงใส (Transparency)  (Northouse. 2010 : 
217-218) ซ่ึงผูวิจัยจะยึดแนวคิดน้ีในการศึกษาคร้ังน้ี 

ผูนําท่ีแทจริงเปนผูไมหยุดท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และท่ีสําคัญ คือคนท่ีจะรับผิดชอบ
ตอการพัฒนาความเปนผู นํา พัฒนาตนเองตลอดเวลา มักจะเรียนรูจากประสบการณของตนเองเปนสําคัญ 
เหตุการณ ประสบการณ หรือสถานการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต จะเปนสิ่งท่ีหลอหลอมคานิยม ทัศนคติ และความคิดของ
บุคคลเหลาน้ัน โดยบุคคลเหลานั้นมักจะสามารถยอนกลับไปถึงชวงเวลา หรือเหตุการณท่ีสําคัญในอดีต ท่ีมีสวนหลอ
หลอมตอคานิยม และทัศนคติของตนเอง (พสุ  เดชะรินทร. 2550 : 8)   

สถานศึกษาเปนสถาบันท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําองคกร จึง
ตองเปนผูมีความรูความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการ รูจักใชเทคนิคการบริหารท่ีเหมาะสมในการบริหาร
จัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ตัดสินใจโดยใชเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นท่ีมีความแตกตางมีความสามารถใน
การจูงใจและทํางานกับบุคลอื่น ๆ ไดดี แตเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งสําคัญท่ีย่ิงใหญและสําคัญกวาการเปนผูนํา ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอความสําเร็จและลมเหลวคือ ภาวะผูนํา (สมรัตน  สวยสุด. 2554 : 2) 
  จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนแสดงใหเห็นวาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริงเปนแนวคิดใหมท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร ภายใตความรูความสามารถและทักษะในการ
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บริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง ของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 

        
สมมติฐานการวิจัย 
 ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดสงขลา อยูในระดับมาก 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
     การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห องคประกอบภาวะผูนําท่ีแทจริงตามแนวคิดของ 
นอรธเฮาส (Northouse. 2010 : 205-240) เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํานิยามเชิงปฏิบัติการ และขอคําถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดจํานวน 4 องคประกอบ คือ ความตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) ความยุติธรรม 
(Balance Processing) มุมมองเชิงจริยธรรม (Ethical Perspective) และความโปรงใส (Transparency)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา จํานวน 470 คน เปนกลุมตัวอยางท่ีจํานวน 214 คน ซ่ึงไดมาโดย
คํานวณสัดสวนจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified Sampling) ตามสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา และเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา 5 (Rating 
Scale) ระดับ ซ่ึงกําหนดคาคะแนนเปน 1 2 3 4 5 ตามแบบของไลเคอรท (Likert Scale) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นสรางขึ้น
ภายใตกรอบแนวคิดท่ีไดศึกษาจากการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําท่ีแทจริงซ่ึงประกอบดวย ความตระหนักรูในตนเอง 
มุมมองเชิงจริยธรรม ความยุติธรรม และความโปรงใส จํานวน 40 ขอ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 214 ฉบับ พรอมกําหนดวันรับแบบสอบถามคืน โดยผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวนแบบสอบถามท้ังหมดท่ีสงไป 214 ฉบับ ไดรับคืน 214 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 แบบสอบถามท่ีสมบูรณ 214 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 

การวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่ 
(frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
ของพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียนและแปลผลระดับคุณภาพพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงจาก
คาเฉลี่ย 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา มีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ี
แทจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม 
และดานความโปรงใส มีระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมาก สวนดานมุมมองเชิงจริยธรรมมีพฤติกรรม
ภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมากท่ีสุด  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบวามีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใสมีระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง
อยูในระดับมาก สวนดานมุมมองเชิงจริยธรรมมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมากท่ีสุด  

ผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อินทร กิตติกอง (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําทาง
การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของบุคลากรในอําเภออุบลรัตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกน เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภออุบลรัตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 
มีภาวะผูนําทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สายปญญา มาหนู (2552 ท่ี
ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ แอนนา รัตนภักดี (2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 

การท่ีผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี แสดงใหเห็นวา กระบวนการการเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนและการ
ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารโรงเรียนระหวางท่ีดํารงตําแหนง เชน กอนการเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองผานการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพผูบริหารการศึกษา หรือระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การอบรมหลักสูตรผูบริหารเบ้ืองตนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และในชวงระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหารโรงเรียนก็จะมีการสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ สงผลใหผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักรูในตนเอง สําหรับการปฏิบัติตนและ
หนาท่ีผูบริหารโรงเรียน เชน มีสติรูเทาทันความรูสึก และความคิดของตนเอง มีความมั่นใจในคุณคาและ
ความสามารถของตน สามารถแสดงออกใหคนอื่นมองเห็นความสามารถในตัว  รับรู และเขาใจความรูสึกของตนเอง
ในสถานการณตาง ๆ รวมท้ังมีความสามารถในการประเมินจุดเดน จุดดอยของตนเอง มีความยุติธรรม เชน ไมเอน
เอียงเขาขางฝายใดฝายหน่ึงในการตัดสนิใจ วางตัวเปนกลางในการตัดสินปญหาขอขดัแยงของผูรวมงานท่ีอาจเกิดขึ้น 
และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน และมีความโปรงใส เชน สื่อสาร
กับผูรวมงานอยางเปดเผยและจริงใจ เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกคน มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นไดทุกเร่ือง  และ
มีระบบระบบ กลไก การทํางานท่ีมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดวยกระบวนการตางๆ ท่ีผูบริหารโรงเรียน
ไดรับและแสดงออกท้ังกอนและหลังจากไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารโรงเรียน ตลอดจนการปฏิบัตตินและหนาท่ี
ผูบริหารโรงเรียน จึงนาจะเปนเหตุผลท่ีทําใหผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดสงขลามีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง ดานตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใส อยู
ในระดับมาก  
 จึงนาจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง เพราะผลจากการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงของ
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ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาโดยภาพรวม ดานตระหนักรูใน
ตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใส อยูในระดับมาก ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนควรจัดใหมีโครงการพัฒนาภาวะผูนําท่ีแทจริงสําหรับผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง ดานตระหนักรูใน
ตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใส สูระดับมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน ดังท่ี ธีรภัทร กุโลภาส (2556) พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ี
มีภาวะผูนําท่ีแทจริงสามารถใชภาวะผูนําท่ีแทจริงของตนในการสรางบรรยากาศการทํางานในโรงเรียนท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการ รวมมือกับผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได สงผลใหเกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

สวนพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงดานมุมมองเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพร พันธุนอย (2547) 
ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ตามความเห็นของครู พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด  

การท่ีผลการวิจัยปรากฏเชนน้ี แสดงใหเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีทาง
จริยธรรม มีความเสียสละสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ใชจริยธรรมตัดสินในเร่ืองท่ียากตอการตัดสินใจ ตัดสินใจ
โดยยึดถือคุณคาภายในตัวบุคคลเปนหลัก ประพฤติและปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมขององคการ สามารถปลูกฝง
ความคิดใหผูรวมงานมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม สรางความเชื่อมั่นใหผูรวมงานเห็นวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข 
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามความเชื่อ หรือคานิยมหลัก และสามารถควบคุมตนเองไดเมื่อเผชิญหนากับ
สถานการณท่ีไมพึงประสงค ทําใหการดําเนินงานของผูบริหารบรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดวยพฤติกรรมดังกลาวขางตนจึงนาจะเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา มีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงดานมุมมองเชิง
จริยธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด 

จึงนาจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงดานมุมมองเชิงจริยธรรม เพราะผลจากการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรม
ภาวะผูนําท่ีแทจริงดานมุมมองเชิงจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดสงขลาอยูในระดับมากท่ีสุด  

ดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหผูบริหารไดรวมกันจัดทําแนว
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และการจัดการความรู (Knowledge Management) เร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําท่ี
แทจริงดานมุมมองเชิงจริยธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนางานในหนาท่ี
ของผูบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังท่ี ชัยเสฎฐ พรหมศรี (2549: 25) กลาววา 
ผูบริหารตองพยายามสรางตนเองใหเปนผูนําท่ีมีจริยธรรมใหไดเพ่ือการพัฒนาองคกรไปสูความย่ังยืน และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใส มีระดับ
พฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงอยูในระดับมาก ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนควรจัดใหมี
โครงการพัฒนาภาวะผูนําท่ีแทจริงสําหรับผูบริหารโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําท่ี
แทจริงดานตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม และดานความโปรงใส สูระดับมากท่ีสุด สวนดานมุมมองเชิง
จริยธรรม พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริง อยูในระดับมากท่ีสุด ดังน้ันหนวยงานท่ี
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เก่ียวของกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ควรสงเสริมใหผูบริหารไดรวมกันจัดทําแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) และการจัดการความรู (Knowledge Management) เร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงดานมุมมองเชิง
จริยธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียน เน่ืองจากภาวะผูนําท่ีแทจริงท้ัง 4 องคประกอบมีความสําคัญสําหรับการพัฒนา
งานในหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ควรจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีแทจริงท้ัง 4 องคประกอบใหกับผูบริหาร
โรงเรียนเปนระยะ ๆ 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
     ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีแทจริงตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการทํางานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
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