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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                 

การบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ขึ้นอยูกับ            
การบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือไดวาเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง  โดยเฉพาะในสวนของการบริหาร
สถานศึกษาผูบริหารมีความสําคัญตอผลความสําเร็จของสถานศึกษา  ภาวะผูนําจึงจําเปนตอง
คํานึงถึงเพื่อจะไดปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจ        
ในสวนที่รับผิดชอบ  (จํารัส  นองมาก.  2531  :  14)  ซ่ึงในสถานศึกษาหรือในหนวยงานตาง ๆ  
บุคลากรเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหใหการดําเนินงานตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ไว  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  พ.ศ.  2540 – 2544  ไดให
ความสําคัญของคน  จึงไดมุงเนนพัฒนาคน  นอกจากนี้แลวยังมุงเนนการพัฒนาสังคม  คุณภาพ  
แหงภูมิปญญา  เศรษฐกิจพอเพียง  และการเรียนรูสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรกัน  (สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดแพร. 2544 : 9) 

การบริหารสถานศึกษา ใหเกิดประสิทธิผลตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ผูบริหารตองใชภาวะผูนํา กระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน  ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนจึงจําเปนตองใชภาวะผูนําให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  โดยตองสามารถปรับตัว  และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหไดอยาง
เหมาะสมกับทุกสถานการณ  และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนแกการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย  ผูบริหารที่ดีควรมีความสามารถในการบริหารงานโดยให
บุคลากรรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ผูบริหารตองมีความสามารถ 
สรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรักความศรัทธาใน
หนวยงาน เสียสละเพื่องาน ทุมเทกําลังกายกําลังใจ กําลังความคิดสติปญญา หาทางปรับปรุงใหงาน
นั้นเจริญกาวหนายิ่งขึ้น  (กมล  รักสวน. 2534 : 1 - 2) 
 ผูบริหารในสถานศึกษามีตั้งแตระดับพื้นฐาน ระดับตนไปสูระดับสูง แตละระดับยอมมี
ความสําคัญทั้งสิ้น  เปรียบเสมือนผูควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ  ไปทุกสวน ดังนั้นผูบริหารทุก
ระดับจึงมีความสําคัญไมแพกัน  ซ่ึงบุคคลเหลานี้นอกจากจะมีลักษณะตาง ๆ  ที่บงบอกถึงความเปน 
ผูบริหารทั้งดานบุคลิกภาพ  ความรูความสามารถ  มีบารมี  มีอํานาจที่นาเกรงขาม  เปนผูทรงคุณวุฒิ
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หรือผูอาวุโสก็ตาม แตส่ิงที่ขาดไมไดเลยก็คือ  ภาวะผูนําที่จะตองนําพาสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวของไปสูการพัฒนา  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของการศึกษาชาติ 
 ภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ดังที่  ลิแพมและฮอช (Lipham and Hoch.  1974 : 34)  ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําของ  ผูบริหารเปน
องคประกอบสําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง ๆ  การสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนส่ิง
สําคัญและจําเปนสําหรับ ผูบริหารทุกคน  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
จึงตองสงเสริมใหเกิดระบบความรวมมือในองคการ  ทําใหบุคลากรมีความยินดี  เต็มใจใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลองกับรีเออรเดน  (Riordan, 1987. อางถึงในมนัส  ญาติเจริญ. 
2544  : 4)  ที่วาความพึงพอใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญใน
การนําพาการศึกษาไปสูเปาหมายที่วางไว  นอกจากนี้แลวผูนํายังเปนผูสรางคานิยม แรงบันดาลใจ
และความเชื่อ รวมทั้งตองสื่อสารแกนของคานิยมและความเชื่อดังกลาว สูผูตาม ผูนําตองมีวิสัยทัศน 
มีทักษะการทํางานเปนทีม มีการประสานความรวมมือ มีทักษะการติดตอส่ือสาร มีคามรูทาง
การศึกษาเปนอยางดี และตองมีกระบวนการ   คนหาและพัฒนาศักยภาพของผูตามอยางเหมาะสม 

ในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  จะสังเกตเห็นไดวาทุกคนตื่นตัวกันมาก  
ทั้งผูบริหาร  ครูอาจารย  ผูปกครอง  ตลอดจนประชาชนและสังคม  โดยมากจะมุงเนนในเรื่องการ
ปฏิรูปโครงสรางทางการบริหาร  การปฏิรูปหลักสูตร  การปฏิรูปครูและลงไปสูการปฏิรูปการ
เรียนรูของนักเรียน  เพื่อไปสูเปาหมายดานคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาให
ทัดเทียมกับสากล  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  
2) พ.ศ.  2545  มาตรา  39  กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  แตทั้งนี้ส่ิงที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาประสพผลสําเร็จไดแก  
ผูบริหารในฐานะผูนําที่ตองนําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมไปสูความคิดสรางสรรคแบบใหม  ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑเดิม  เพื่อ
ประยุกตงานใหเกิดความกาวหนา  เพราะถาผูบริหารยังไมเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของตนเอง  
ไมเปล่ียนแปลงวิธีการแกไขปญหาก็เทากับวาไมสามารถแกไขปญหาได  ดังนั้นผูบริหารตอง
สามารถนําพาครู  และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไปสูการเปลี่ยนแปลงใหได  เพราะผูบริหาร
และครู บางคนกลัวการเปลี่ยนแปลง  กลัววาจะทําใหการปฏิบัติงานมีความยุงยากซ้ําซอน  บางคน
กลัวจะกระทบกับหนาที่การงาน  ซ่ึงผูบริหารจะตองกลาเสี่ยง  กลาตัดสินใจ  และผูบริหารตอง
สามารถสรางความสมดุลระหวางภารกิจของสถานศึกษากับบุคลากร  ทําอยางไรใหงานมี
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ประสิทธิภาพ  และครูมีความสุขในการทํางาน คือ ไดทั้งงานและทั้งใจของผูทํางานซึ่งเปน
คุณสมบัติที่สําคัญของผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา   
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานปจจัย  มาตรฐานที่  20  กําหนดไววา  ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้  คือ  ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารมีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ  และผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  
2544 : 15) 

ในการบริหารสถานศึกษาที่ประสบกับอุปสรรคจนไมสามารถบริหารงานไดตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว  เพราะผูบริหารแตละสถานศึกษามีวิธีการบริหารงานที่แตกตาง
กัน  และมุงบริหารงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพียงอยางเดียว  ซ่ึงไมเพียงพอที่จะทําให
สถานศึกษาไปสูเปาหมายได  จากการประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู  พบวา  สาเหตุ
หนึ่งที่ผูเรียนไมไดรับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนื่องจากปญหาผูบริหารสวนใหญ
ยังไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเรียนการสอนของครูเทาที่ควร  และไมสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากนี้แลวผูบริหารจํานวนไมนอยยังขาดวิสัยทัศนที่
กวางไกล   ขาดภาวะผูนํา   ขาดความรอบรูในสภาวการณและกลยุทธตาง  ๆ   (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 :  34) 

จากเหตุผลดังที่ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนํา  เพื่อใหสามารถพิจารณาถึงภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําตามแนวคิดของบาส  (Bass. 1985  : 54)  ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรม
ความเปนผูนําแสดงออกที่ผสมผสานกันใน  2 ลักษณะ คือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  
(Transformation Leadership)  ซ่ึงเปนการจูงใจใหผูตามทํางานใหไดมากกวาที่คาดหวงัไว  มีจํานวน  
4  ดาน  ไดแก  ความมีบารมี  การดลใจ  การกระตุนการใชปญญา  และการมุงความสัมพันธเปน
รายบุคคล   ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (Transaction and Leadership)  มีจํานวน  2  ดาน ไดแก  การ
ใหรางวัลอยางเหมาะสม  การบริหารแบบวางเฉย   
 จากที่ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวในขางตน  
ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการครูที่ปฏิบัติงานรวมกัน  และสามารถพัฒนาองคการใหดําเนินงานตางๆ  
ทั้งภายในและภายนอกใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  2  แบบคือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และ ภาวะผูนําแบบ       
แลกเปลี่ยน 

1.2.2  เปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  2  แบบคือ  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  และ ภาวะผูนําแบบ       
แลกเปลี่ยน  จําแนกตามตําแหนง 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1  ไดทราบถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่  การศึกษาปราจีนบุรี 

1.3.2  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน     
เขตพื้นที่การศกึษาปราจีนบุรีและจังหวัดอืน่ ๆ 
 

1.4  ขอบเขตในการวิจัย 
 

1.4.1  ผูวิจัยศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่    การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2548  ตามทฤษฎีภาวะผูนําของบาส  (Bass. 1985 : 54)   
คือ  1. ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformation Leadership)  มี  4  ดาน  ไดแก  ความมีบารมี  
การดลใจ  การกระตุนการใชปญญา  และการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  2.  ภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน (Transaction and Leadership) มี  2 ดาน ไดแก  การใหรางวัลอยางเหมาะสม  และการ
บริหารแบบวางเฉย   

1.4.2  ประชากรกลุมตัวอยาง  
1)  ประชากร  ไดแก   ผูบริหารและครู  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  ที่จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  250  
สถานศึกษา  จําแนกเปน  ผูบริหาร  250  คน   ครู  จํานวน  1,549  คน   
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2)  กลุมตัวอยาง ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่ และ  
มอรแกน (Krejcie  and  Morgan,  1970  : 608)  ของผูบริหารและครู   เทียบบัญญัติไตรยางค แลว
สุมอยางงายได กลุมตัวอยาง  ผูบริหาร  152  คน  ครู  306  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  458  คน 

1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 

(1)  ผูบริหาร 
(2)  ครู 

ตัวแปรตาม ไดแก  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี   แบงออกเปน  2  แบบ  คือ  

1)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ไดแก   
(1)  ความมีบารมี   
(2)  การดลใจ   
(3)  การกระตุนการใชปญญา   
(4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล    

2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ไดแก   
(1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม   
(2)  การบริหารแบบวางเฉย 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎี ของบาส   (Bass. 1985  :  54)   คือ  ภาวะผูนํา
แบบเปลี่ยนสภาพ  มี  4  ดาน  ไดแก  ความมีบารมี  การดลใจ  การกระตุนการใชปญญา  และการ
มุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน   มีจํานวน  2  ดาน   ไดแก  การให
รางวัลอยางเหมาะสม  และการบริหารแบบวางเฉย  มีกรอบในการวิจัย  ดังนี้    
   
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

6 
 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

1.6  สมมุติฐานในการวิจัย 
 

ผูบริหารและครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  2  แบบ  แตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.7.1  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การกระทําที่ผูบริหารโรงเรียน 
แสดงออกในฐานะผูนํากลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว โดยการชักจูงใจ
ผูรวมงานใหเขาใจในบทบาทหนาที่  มีความรวมมือรวมใจกันทํางาน ชวยกันหาแนวทางแกปญหา 
ตลอดจนทําให  ผูรวมงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนอยางดี  จําแนกเปน  2  แบบ  คือ 
  1)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  (Transformational Leadership)  หมายถึง  
พฤติกรรมผูนําที่คนหาแรงจูงใจของครู  กระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก  ความตองการและ

1.  ตําแหนง   
1.1  ผูบริหาร 

1.2  ครู 
 

 
 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  2  แบบคือ 
1.  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ไดแก   

1.1 ความมีบารมี   
1.2  การดลใจ   
1.3  การกระตุนการใชปญญา   
1.4  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล    

2.  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ไดแก   
2.1  การใหรางวัลอยางเหมาะสม   
2.2  การบริหารแบบวางเฉย 
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ความพยายามใหไดการสนองความตองการที่สูงกวาการพัฒนาขาราชการครู  ซ่ึงเปนผลทําให
ผูบริหารและครูมีความสัมพันธกัน  ในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน  กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งสองฝาย  โดยประกอบดวย 

 (1)  ความมีบารมี  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกและสามารถ 
มองการณไกลและรับรูถึงภารกิจที่จะตองปฏิบัติ  กลาเผชิญปญหาและสามารถแกปญหาความ    
ขัดแยงอยางเปนธรรมได  รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 (2)  การดลใจ  หมายถึง  ความสามารถในการโนมนาวจิตใจ  กระตุน 
จูงใจให  ผูตามไดรับการตอบสนองตอความตองการความสําเร็จ  ความตองการอํานาจและความ
ตองการมิตรสัมพันธ  โดยสรางความมั่นใจ  ความเชื่อในเหตุผล  และสรางความสําเร็จให
ผูใตบังคับบัญชา 

 (3)  การกระตุนการใชปญญา  หมายถึง  กระตุนความคิดสรางสรรคและ  
หาวิธีการใหมๆ  ในการแกปญหาตางๆ  ในอดีต  โดยใชความคิดในการปองกันปญหามากกวาการ 
แกปญหา 

 (4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  หมายถึง  การมุงเนนที่จะพัฒนา 
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล  โดยใหความเอาใจใสเปนรายบุคคลดวยการสรางความสัมพันธ
แบบตัวตอตัว 
  2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Behaviors)  หมายถึง  พฤติกรรม
ผูนําใชเสริมแรงอยางมีเงื่อนไข  โดยใชส่ิงแวดลอมแลกเปลี่ยนอยางมีคุณคา  สนองความตองการ
ของครูเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  โดยประกอบดวย 

 (1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม  หมายถึง  การที่ผูนําใหรางวัลตอบ 
แทนสําหรับความพยายามในการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุผลของผูใตบังคับบัญชา  อาจทําไดโดยการ
ชมเชยการใหการสนับสนุน  การใหรางวัลเปนเกียรติยศ  การใหบรรยากาศการทํางานที่ดี  ปลอดภัย  
เปนตน 

 (2)  การบริหารแบบวางเฉย  หมายถึง  การที่ผูนําจะไมเขาไปยุงเกี่ยวจน 
กวาจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงจะเขาไปแกไข  ซ่ึงอาจใหแรงเสริมทางลบ หรือการลงโทษ 

1.7.2  ตําแหนง  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติหนาทีใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบงเปน  2 ระดับ  
คือ 

(1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
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(2)  ครู  หมายถึง  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี 
 1.7.3  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี  ที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6   
 
 
 
 
 


