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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณของโลกในปจจุบันมีลักษณะแบบไรพรมแดนอยูตลอดเวลา   

ทําใหองคการตองปฏิรูปตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองอาศัยผูนําที่มีความสามารถ 
ซ่ึงจะนําองคการใหประสพความสําเร็จในการดําเนินงาน  ไมวาองคการนั้นจะเปนของภาครัฐหรือ
เอกชน และไมวาจะอยูในระดับใด   ผูนําสวนใหญลวนมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาและ
การดําเนินงานขององคการ  เพราะจะทําใหทุกสวนในองคการสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทาง 
ที่องคการตองการและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

ในองคการหรือหนวยงานตางๆ  คนเปนสวนประกอบสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงาน
กิจการอยางหนึ่งขององคการหรือหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวและในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8  พ.ศ. 2540–2544  ไดใหความสําคัญของคน  จึงไดมุงเนน
พัฒนาคนตอมาในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  พ.ศ. 2545–2549   ก็ได 
มุงพัฒนาคนตอ  และยังไดมุงเนนการพัฒนาสังคม   คุณภาพสังคมแหงภูมิปญญา  เศรษฐกิจ 
พอเพียง  และการเรียนรู  สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
แพร.  2544 : 9) 

ดวยเหตุนี้จึงเกิดคําถามวาผูนําแบบใด  จึงเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุคปจจุบัน   สถาบันซาราโตกา  (Saratoga  Institute.  1998 : 2)  ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีในฐานะผูบุกเบิก
งานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ไดทําการสํารวจบริษัทที่มีผลประกอบการสูง
จํานวน  1,000  แหง  เพื่อคนหาวาผูนํามีรูปแบบและการพัฒนาทักษะที่จําเปนเปลี่ยนแปลงไป 
อยางไรในศตวรรษที่  21  ผลการสํารวจพบวา  รอยละ  80  ของบริษัททั้งหมดชี้วาแรงกระตุน 
ของสิ่งแวดลอมภายนอกเปนแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําใหเกิดผูนําแบบใหมที่ประสพความสําเร็จ
กลาวคือ  รูปแบบการนําที่เนนตัวบุคคลเปนอันดับแรก และเนนงานเปนอันดับรอง   นอกจากนี้ 
ผูนําจะตองสรางความเชื่อมั่นในคุณคาแหงความเปนมนุษยใหผูตามประจักษและมากกวา   
รอยละ 50  ของบริษัททั้งหมดเชื่อวาผูบริหารระดับสูงเปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนด   
วัฒนธรรมขององคการ และจะมีอิทธิพลหรือเปนแบบอยางใหผูบริหารระดับรองดําเนินรอยตาม 
ผูนํายังเปนผูสรางคานิยม   แรงบันดาลใจ  และความเช่ือ  รวมทั้งตองสื่อสารแกนของคานิยมและ
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ความเชื่อดังกลาวสูผูตาม   ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน   มีทักษะการทํางานเปนทีม   มีการประสาน 
ความรวมมือ  มีทักษะในการติดตอส่ือสาร   มีความรูเชิงธุรกิจและวิธีการ  และตองมีกระบวน 
การคนหา  และพัฒนาศักยภาพของผูตามอยางเหมาะสม  (ธนาพร  เมธาภิวัฒน. 2546 : 1) 

ในยุคปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายดาน  เชน  การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิรูป
ระบบราชการ  ปฏิรูประบบการเมือง   ปฏิรูประบบการศึกษา  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 39   กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งทางดานวิชาการ  งบประมาณ   การบริหาร 
งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษาโดยตรง   ใหความสําคัญกับการปฏิรูปดานตางๆ  คือ  ปฏิรูประบบการศึกษา  ปฏิรูป 
การเรียนรู  ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา  ปฏิรูปครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา   
ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ดังนั้น  การบริหารงานใดๆ  จะเกิดประสิทธิผลได   ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํากระจาย
ความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน  ทั้งนี้ผูบริหารในยุค
โลกาภิวัตนจึงมีความจําเปนที่จะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  โดย
สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสภาพการณได และใชความรู   ความสามารถของตนใหเกิด
ประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย    ผูบริหารที่ดีควรจะมีความสามารถ 
ในการบริหารงาน  โดยใหบุคลากรรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ    
ผูบริหารจะตองมีความสามารถที่จะสรางขวัญและกําลังใจใหผลของการปฏิบัติงานเกิดความ 
พึงพอใจในงานเกิดความรัก  ความศรัทธาในหนวยงานเกิดความรูจักเสียสละเพื่องาน  ทุมเท 
กําลังกาย  กําลังใจ   กําลังความคิด  สติปญญาหาทางปรับปรุงใหงานนั้นเจริญกาวหนายิ่งขึ้น   (กมล   
รักสงวน.  2524 : 1–2)  

ผูนํา  คือ  ผูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู  “ผล”  สําเร็จที่ดี  ผลสําเร็จเปนส่ิง 
ที่วัดผลของภาวะผูนํา  ไมจําเปนตองทํา   “อาการนํา”   ที่เห็นดวยตา   แตเปนผลสําเร็จที่เกิดจาก
ภาวะการนําจริงๆ   ผูนําที่แทจริงอาจจะไมใชผูนําที่อยูในตําแหนง  มีช่ือเสียงอยางคนทั่วไป 
มองเห็น  แตสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไดจริงๆ   (ธวัช  อูวิเชียร.  2547 : 37) 

กระทรวงศึกษาธิการ   จึงไดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา  โดย 
การปฏิรูปการศึกษา   กําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว  คือ  การปฏิรูปโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาปฏิรูปครู  บุคลากรทางการศึกษา   การปฏิรูปหลักสูตร  และการปฏิรูปกระบวน 
การเรียนการสอน  โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด   ดังนั้นผูบริหารจะตองเปน 
ผูมีบทบาทในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  ผลจากการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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จะบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   ที่มุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  มีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาการจัดการ 
ของสถานศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะประสพความสําเร็จ   ตองอาศัย 
ความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะที่ดี   และคุณธรรมของผูบริหาร  ซ่ึงเปนผูนําของบุคลากร 
ในสถานศึกษา  (สินินธร  จันทรผง.  2546 :1)  

ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จะตองแสดงออก 
ซ่ึงภาวะใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ   คน  เวลา  สถานที่  ตลอดจนสภาพแวดลอม  
ในบริบทดังกลาว   ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นถึงผลการจัดการการศึกษา 
และการบริหารงานในสถานศึกษา  ดังที่  อรรณพ   พงษวาท  (2540 : 58)  กลาวไววา   คุณภาพ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนเชนไร  ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหาร
สถานศึกษา   ผูบริหารมีความจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางภารกิจของโรงเรียนกับบุคลากร  
ผูทํางาน   ทําอยางไรจึงจะใหงานที่มีประสิทธิภาพ และครูมีความสุขในการทํางาน  คือ ใหทั้งงาน
และทั้งใจของผูทํางาน 

นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานปจจัย  มาตรฐานที่  20  กําหนดไววา  
ผูบริหารมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการ   ตัวบงชี้  คือ  ผูบริหารผูมีวิสัยทัศน  
ในการจัดการศึกษาที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง   ผูบริหารมีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธ 
เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ และผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย   (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ.  2544 : 22) 

การบริหารโรงเรียนมีอุปสรรค ซ่ึงไมสามารถบริหารจนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 
ที่วางไว  เพราะการบริหารงานของผูบริหารแตละโรงเรียนมีวิธีการบริหารงานที่มุงเฉพาะ 
การบริหารงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพียงอยางเดียว   ซ่ึงไมเพียงพอที่จะทําใหโรงเรยีน
ไปสูเปาหมายหรือบรรลุผลสําเร็จสูงสุดไดตามจุดมุงหมายตางๆ  ที่ตั้งไว  เพราะผลสําเร็จของ 
ภารกิจตางๆ  ในโรงเรียนขึ้นอยูกับสภาวการณของผูนําเปนสําคัญที่  พนมพร  จันทรปญญา    
(2543 : 14)  กลาวไววา  “ผูนําที่ดีควรเปดโอกาสใหผูอ่ืนเปนผูนําบาง”  ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนให 
ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจ  สนใจที่จะกระตุน และนําศักยภาพภายในตัวบุคลากรออกมา 
กอใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนของตนเอง  โดยไมปลอยใหอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ   
เปนของตนเองเพียงคนเดียว   ซ่ึงลักษณะการบริหารจัดการการใชภาวะผูนําของผูบริหาร 
แตกตางกันออกไป  ยอมขึ้นอยูกับประสบการณ  ความรู  ความสามารถและบุคลิกภาพเฉพาะตัว   
รวมทั้งการหาวิ ธีตางๆ   ที่จะสรางอิทธิพลเพื่อมาผลักดันใหบุคลากรหรือผูรวมงานเกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เปนประโยชนแกโรงเรียน   ซ่ึงนอกจาก 
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เปนการแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารแลว   ยังถือไดวา 
เปนการทาทายความสามารถอีกอยางหนึ่งของผูบริหารดวย   แตอยางไรก็ตามการดึงศักยภาพ 
ของผูรวมงานหรือบุคลากรออกมาใหไดนั้นยาก  หากผูบริหารเลือกวิธีการโดยมิไดวิเคราะห 
เหตุและผลอยางรอบคอบแลวปญหาตางๆ  อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก็เปนได   ดังนั้น  กอนที่ 
ผูบริหารจะเลือกใชลักษณะภาวะผูนําแบบใดนั้น   ตองคํานึงถึงปญหาสาเหตุแหงปญหาพฤติกรรม
ของผูรวมงาน  คานิยม  ส่ิงแวดลอมตางๆ  ในโรงเรียนประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาใดมีขนาด
ใหญและตั้งอยูในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เชน  นักเรียนมีจํานวนมากขึน้  
โรงเรียนนั้นก็จะตองปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  ดังจะเห็นไดจาก 
การแขงขันในเรื่องปริมาณและคุณภาพของนักเรียน   จากสาเหตุที่วานี้เอง  ทําใหผูบริหารตองใช
ความสามารถ  ประสบการณ ในการบริหารงานมากตามไปดวย  เพราะคุณภาพของบุคลากรและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนไปอยางไรนั้นขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําของผูบริหาร 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู   ซ่ึงมี  ศาสตราจารยนายแพทย 
ประเวศ  วะสี  เปนประธาน  พบวา  สาเหตุหนึ่งที่ผูเรียนไมไดรับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  เนื่องจากปญหาผูบริหารสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเรียนการสอน
ของครูเทาที่ควร และไมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 : 65–66)  นอกจากนี้  ผูบริหารจํานวนไมนอย  ยังขาด 
วิสัยทัศนที่กวางไกล   ขาดภาวะผูนํา   ขาดความรอบรูในสภาวการณและกลยุทธตางๆ   ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ   ทําใหไมสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณตางๆ  ที่จะมาถึง
ไดอยางรูทัน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 : 3–4) 

เพื่อใหสามารถมองเห็นการใชภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   และ  เขต 2   ผูวิจัยจึงมีความสนใจภาวะผูนําของ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ตามแนวคิดของบาส  (Bass. 1985,  อางถึงใน  
อภิวรรณา  แกวเล็ก.  2542 : 20)  มี  2  แบบ  คือ  1.  แบบภาวะผูนําแบบจัดการ (Transaction  
Leadership)   ไดแก  1)  การใหรางวัลตามสถานการณ     2)  การบริหารแบบวางเฉย     2.  แบบ
ภาวะผูนําแบบปฏิรูป (Transformation Leadership)  ไดแก  1)  การสรางบารมี   2)  การสรางแรง
บันดาลใจ  3)  การกระตุนใหเกิดปญญา   4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล  

ผูวิจัยจึงไดศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และขาราชการครูวาอยูในระดับใด   เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาพัฒนาภาวะผูนําการพัฒนา 
คุณภาพผูบริหาร  และเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินภายนอกตอไป และจากการศึกษาคนควา
เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยตางๆ  ปรากฏวา  ถึงแมจะมีผูศึกษาภาวะผูนําใหเห็นบางก็ตาม  แตก็ยัง 
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นับวานอย   ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ผลที่ไดอาจสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและขาราชการ
ครูที่ปฏิบัติงานรวมกันและสามารถพัฒนาองคการใหการดําเนินงานตางๆ   ทั้งภายในและภายนอก
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามตําแหนง 
1.2.3 เพื่อเสนอแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่เหมาะสม 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ไดทราบถึงภาวะผูนําแบบจัดการและภาวะผูนําแบบปฏิรูปของผูบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1.3.2 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนพัฒนาแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  ในชวงขั้นที่  3   และที่  4   ตามทฤษฎีภาวะผูนําของบาส  (Bass.  1985,   อางถึงใน  
อภิวรรณา  แกวเล็ก.  2542 : 20)   มี 2  แบบ  คือ  แบบภาวะผูนําแบบจัดการ  ซ่ึงจําแนกเปน  
1)  การใหรางวัลตามสถานการณ   2)  การบริหารแบบวางเฉย   และแบบภาวะผูนําแบบปฏิรูป    
ซ่ึงจําแนกเปน   1)  การสรางบารมี  2)  การสรางแรงบันดาลใจ  3)  การกระตุนใหเกิดปญญา    
4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและขาราชการครู  ใน 
ปการศึกษา  2547   
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1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
1) ประชากร  คือ  ผูบริหาร และขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน 32 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหาร  110  คน  ขาราชการครู  
1,200  คน  จํานวนประชากร ทั้งหมด  1,310  คน   

2) กลุมตัวอยาง   คือ ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่ 
และมอรแกน  (Krejcie and Morgan. 1970 : 608)   สุมอยางงายแลวเทียบบัญญัติไตรยางค   
ไดกลุมตัวอยาง   ผูบริหาร  86  คน   ขาราชการครู  291  คน  รวมกลุมตัวอยาง  377  คน  

1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
1) ตัวแปรอิสระ ไดแก   

(1) ตําแหนง  จําแนกเปน 
ก. ผูบริหาร 
ข. ขาราชการครู  

2) ตัวแปรตาม  ไดแก  แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  แบงออกเปน  2  แบบ  คือ  

(1) ภาวะผูนําแบบจัดการใน  2  ดาน  คือ 
ก. การใหรางวัลตามสถานการณ 
ข. การบริหารแบบวางเฉย 

(2) ภาวะผูนําแบบปฏิรูปใน  4  ดาน  คือ 
ก. การสรางบารมี 
ข. การสรางแรงบันดาลใจ 
ค. การกระตุนใหเกิดปญญา 
ง. การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล 

 

1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ในการศึกษาครั้งนี้   ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎี   ของบาส   (Bass. 1985,  อางถึงใน   

อภิวรรณา   แกวเล็ก.  2542 : 20)   คือ   แบบภาวะผูนําแบบจัดการ  จําแนกเปน  2  ดาน    คือ  
1)   การใหรางวัลตามสถานการณ    2)   การบริหารแบบวางเฉย   และแบบภาวะผูนําแบบปฏิรูป       
จําแนกเปน  4  ดาน   คือ  1)  การสรางบารมี    2)  การสรางแรงบันดาลใจ   3)  การกระตุนใหเกิด
ปญญา   4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล  มีกรอบแนวความคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
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ภาพ  1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 

1.6  สมมติฐานในการวิจัย 
 
ผูบริหาร และขาราชการครู  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.7.1 แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง  รูปแบบหรือพฤติกรรมผูนํา 
ที่แสดงออกเพื่อสรางสรรค หรือสรางศรัทธา และสรางความกลมกลืน  ความรวมมือ  รวมใจ 
ใหเกิดขึ้นในระหวางผูรวมงานกับผูตาม หรือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ผูบริหารตองการ
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการนั้นๆ  จําแนกออกเปน 2  แบบ  คือ   

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1.  ตําแหนง   ไดแก 
1.1 ผูบริหาร 
1.2 ขาราชการครู 

แบบภาวะผูนํา 
ของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1.  แบบภาวะผูนาํแบบจัดการ  ใน  2  แบบ 
1.1 การใหรางวัลตามสถานการณ 
1.2 การบริหารแบบวางเฉย 

2.  แบบภาวะผูนาํแบบปฏิรูป  ใน 4  แบบ 
2.1 การสรางบารมี 
2.2 การสรางแรงบันดาลใจ 
2.3 การกระตุนใหเกิดปญญา 
2.4 การคํานึงถึงความเปนเอกบคุคล 
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1) ภาวะผูนําแบบจัดการ หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาใชเสริมแรง   
อยางมีเงื่อนไข โดยใชส่ิงแวดลอมแลกเปลี่ยนที่มีคุณคา  สนองความตองการของขาราชการครู   
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  โดยอาศัยองคประกอบของ
ภาวะผูนําแบบจัดการ  มี  2  ดาน  ดงันี้ 

(1) การใหรางวัลตามสถานการณ หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัล
จูงใจครูใหทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  ผูบริหารจะบอกถึงส่ิงที่ตนตองการ   
ซ่ึงเปนการทําใหครูเกิดแรงจูงใจอยางทุมเทความพยายามใหมากที่สุด   การใหรางวัลตาม 
สถานการณมีตั้งแตการยกยองชมเชย   การใหของรางวัลตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง 

(2) การบริหารแบบวางเฉย   หมายถึง  การที่ผูนําจะไมเขาไปยุงเกี่ยวจนกวา 
จะมีความความผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงจะเขาไปแกไข  ซ่ึงอาจใหแรงเสริมในทางลบ หรือการลงโทษ  

2) ภาวะผูนําแบบปฏิรูป หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาคนหาแรงจูงใจ ของ 
ขาราชการครู   กระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก   ความตองการและพยายามใหไดการ 
ตอบสนองความตองการที่สูงกวาพัฒนาขาราชการครู  ซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารสถานศึกษา 
และขาราชการครูมีความสัมพันธกัน  ในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน  กอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย  โดยองคประกอบของภาวะผูนําแบบปฏิรูป  มี 4  ดาน  ดังนี้ 

(1) การสรางบารมี  หมายถึง  แสดงรูปแบบตามบทบาทสําหรับผูตาม   
ผูตามจะชื่นชมศรัทธา  เชื่อถือในตัวผูนําสิ่งตางๆ  ทําใหไดรับความเชื่อถือและเหนือกวาความ
ตองการสวนตัวของผูตาม  ผูนํารวมเสี่ยงกับผูตาม  และทําอยางสม่ําเสมอมากกวาเปนครั้งคราว   
เขาจะทําอะไรไดดีอยางถูกตอง   แสดงมาตรฐานที่สูงเรื่องคุณภาพ  จริยธรรมเขาจะไมใชอํานาจเพื่อ
ประโยชนสวนตัว 

(2) การสรางแรงบันดาลใจ  หมายถึง  ผูนําแบบปฏิรูปจะปฏิบัติตนเพื่อ
กระตุน  บันดาล  โดยใหความหมายและทาทายงานของผูตาม กระตุนการทํางานเปนทีม   แสดง 
ถึงการทํางานอยางทุมเท  มุงมั่นถึงจุดหมายปลายทาง   ผูนําสื่อความหมายที่ชัดเจนถึงความคาดหวัง
ที่ผูตามจะไดพบและยังแสดงถึงเปาประสงครวมกันและการสรางวิสัยทัศน  

(3) การกระตุนใหเกิดปญญา หมายถึง  ผูนํากระตุนความพยายามของผูตาม
ใหเปล่ียนแปลงและสรางสรรคส่ิงใหมๆ ไมตําหนิผูตาม จะไดวิธีการแกปญหาใหมๆ  จากผูตาม 
ไดรับการสนับสนุนใหพยายามหาวิธีใหมๆ  และวิธีการของผูตามจะไมถูกวิจารณถึงแมจะแตกตาง
จากความคิดของผูนํา 

(4) การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล   หมายถึง  ผูนําแบบปฏิรูปจะให 
ความสนใจเปนพิเศษกับความตองการของแตบุคคล ในเรื่องความสําเร็จและเติบโต   โดยแสดง 
เปนพี่เล้ียงของผูตามและเพื่อนรวมงานจะพัฒนาใหประสพความสําเร็จอยางสูง   
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1.7.2 ผูบริหาร   หมายถึง   บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ  การบริหาสถานศึกษา   
มีตําแหนงเปนครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการสถานศึกษา  และรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทราของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  และ เขต 2   
ซ่ึงอยูในชวงชั้นที่ 3  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และชวงชั้นที่  4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.7.3 ขาราชการครู หมายถึง  ผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งรับราชการครู  ทําหนาที่หลัก
ทางดานการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 


