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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
 2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

    2.1.1  สวนราชการของสํานักงานเขตพืน้การศึกษา 
   2.1.2  ลักษณะงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
    2.1.3  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  2.2  แนวคดิเกีย่วกับการบริหารสถานศึกษา 
   2.2.1  ความหมายของการบริหาร    
   2.2.2  หลักการบริหาร     
   2.2.3  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา    
   2.2.4  คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา 

            2.2.5  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3  ผูนํา ภาวะผูนํา  และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   2.3.1  ความหมายของผูนํา 
   2.3.2  ความหมายของภาวะผูนํา 
   2.3.3  ความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา 
   2.3.4  คุณลักษณะของผูนํา 
   2.3.5  องคประกอบที่มีอิทธพิลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 2.4  ทฤษฎีภาวะผูนําของ แบส  และอโวลิโอ 
   2.4.1  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
   2.4.2  การสรางแรงบันดาลใจ 
   2.4.3  การกระตุนทางปญญา 
   2.4.4  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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 2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
   2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 2.6  สรุปกรอบแนวคดิที่ใชในการวิจัย 
 

2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
       2.1.1 สวนราชการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนผลใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ในกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ยึดหลักการสําคัญ  คือ  
ความเปนเอกภาพ  การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกระจายอํานาจไปให
หนวยปฏิบัติในพื้นที่  และยึดพื้นที่ที่ไมใหญมากเกินไป  สามารถสะทอนศักยภาพและความตองการ
ของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใหมีสวนรวมไดอยางแทจริง  เปนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการปรับ
อํานาจหนาที่องคกรของกระทรวง  สวนกลางทําหนาที่กํากับ  สนับสนุน  และสงเสริมดานนโยบาย 
แผนมาตรฐานการศึกษา ทรัพยากรการศึกษา ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ
หนวยปฏิบัติดานการศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  ที่ใหปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  มีผลทําใหกรมสามัญศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ยุบรวมเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุบรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
การศึกษาเอกชน และสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ หลอมรวมเขาเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ดูแลจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต 

 มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ใหจัดระเบียบการบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่อยางอื่น และการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีสวนราชการดังตอไปนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, 2546 หนา  9-12) 
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   1)  กลุมอํานวยการ 
   2)  กลุมบริการงานบุคคล 
   3)  กลุมนโยบายและแผน 
   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
   5)  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นอกจากสวนราชการที่กําหนดดังกลาว ในระยะเริ่มแรกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาจจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา  โดยไดยุบเลิกภายในสามปนับตั้งแตมีการจัดตั้งสวนราชการดังกลาวดวยก็ได
ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ใหเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปริมาณสถานศึกษาเอกชนและภารกิจ
ที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาเอกชนใหเขตพื้นที่การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นใหมี 
“กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน” เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษา 43 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา  22-26) 
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐตองจดัใหม ี
“หนวยตรวจสอบภายใน” ขึ้น เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม และใหคําปรึกษา ตอหนวยงาน
ดานการใชจายงบประมาณ จึงตองจัดใหมีหนวยงานดังกลาวในทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย
ซ่ึงแตละกลุมงานมีขอบขาย/ภารกิจ ดังนี้ 

   1) กลุมอํานวยการ งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร การประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริม ให
กลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจ อํานาจ หนาที่ ไดอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลบนพื้นฐานของ
ความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณ
ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาบริหาร
จัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

   2) กลุมบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เปนการจูงใจ
ใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลัก 
การกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว 
เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา 
มีความรูความสามารถ มีขวัญ กําลังใจ นําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก 
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป  
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   3) กลุมนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน  เปนงานที่สงเสริม สนับสนุน
และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร  (Strategic Results-Based Management: 
SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB)  โดยเนน
ความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management : SBM) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินตามแผน การกํากับติดตามผล 
อยางเปนระบบ  

   4) กลุมสง เสริมการจัดการศึกษา  งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงาน
ที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีวิต นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ใชประกอบการเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ จัดสวัสดิภาพ 
และกองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ 
อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน  

   5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา งานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน       
เทาเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา  

   6) กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน งานสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเปนงาน
ที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขอมูลและสารสนเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การอุดหนุนกองทุนสวัสดิการของสถานศึกษาเอกชน  

   7) หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว 
เปนเครื่องมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย 
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การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการตรวจสอบที่ดีสามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัดและโปรงใส 
 2.1.2 ลักษณะงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา  

 งานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนงานกํากับดูแล และประสาน สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสทิธิภาพตามนโยบาย 
กฎเกณฑ มาตรฐานและเปาหมายที่กําหนดไว ลักษณะงานจึงมิใชงานควบคุม บังคับบัญชา ดังนั้น 
ลักษณะการทํางานของแตละกลุมงานโดยทั่วไปเปนดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, 2546, 
หนา 24-26) 

   1)  งานธุรการ จําแนกเปนงานธุรการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
งานธุรการของสถานศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา  และ
หรือหนวยงานอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา และงานธุรการระหวางกลุมงานตาง ๆ ทั้งนี้จะตองมี
การกําหนดภาระงานและขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว ส้ัน และสามารถ
ดําเนินการใหส้ินสุดทั้งกระบวนงานได ณ จุดเดียว (one – stop service) 

   2)  งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ จําแนกเปนระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา 
หนวยงานทางการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงมีระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษา
กับเขตพื้นที่การศึกษา และระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับหนวยงานสวนกลาง โดยมีการวางระบบ
การจัดเก็บขอมูลทั้งของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางชัดเจน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน
ในการเก็บ สามารถเก็บรวมในฐานขอมูลเดียวกันไดเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วางแผน ติดตาม
ประเมินผล จัดทํานโยบายหรือการตัดสินใจ 

   3)  งานประสานงาน  จําแนกเปนการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และการประสานงานระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับหนวยงานภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา  (หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค ทองถ่ินและเขตพื้นที่การศึกษาอื่น) การประสานงาน
นี้ อาจเปนทั้งในแนวดิ่งหรือแนวราบ ทั้งนี้ระบบประสานงานตองมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

   4)  งานประชาสัมพันธ  ประกอบดวยการประชาสัมพันธภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อใหบุคลากร
ในองคกรและสาธารณชนไดรับรูรับทราบ และเขาใจรวมกัน 

   5)  งานสงเสริมสนับสนุน ประกอบดวยการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
การสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ของสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร 
หรือการพัฒนาดานวิชาการ เปนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจสนับสนุนการบริหารการเงิน



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

 
13

การบัญชีของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมสามารถจางเจาหนาที่การเงินการบัญชีเปนการเฉพาะได 
งานสงเสริมสนับสนุนยังรวมไปถึงการปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาดวย เชน กรณีเกิด
ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนครู การขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ หรืออุปกรณที่จําเปน 

   6)  งานประกันโอกาสในการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาตองประกันใหผูดอยโอกาส
ไดรับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงรวมไปถึง
การรับนักเรียน ระบบทะเบียนผูเรียน ระบบการเทียบโอน เปนตน 
   7)  งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ ทั้งภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงาน เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน การบัญชี การโอน การเบิกจาย ระบบการจัดซ้ือจัดจาง
และการพัสดุ 
   8)  งานนโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดูแลงานวิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ การสงเสริมใหสถานศึกษาทําแผนกลยุทธ การจัดทํา
งบประมาณและแผนดําเนินการประจําป เปนตน 
   9)  งานสนับสนุนการประชุม ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการตาง ๆ  
   10)  งานพัฒนาการบริหาร ไดแกการปรับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน การประกันคุณภาพ การเสริมสรางคุณคาและวัฒนธรรม
การทํางานที่ดี เปนตน 
   11)  งานพัฒนาโครงการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจัดทําโครงการที่จําเปน
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา เชน การจัดทําโครงการปองกัน
และกําจัดยาเสพติดในโรงเรียน การจัดทําโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถ่ิน โครงการสงเสริมศิลปกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา เปนตน 

 ในการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทําหนาที่เปนผูบริหาร โดยมีบทบาทตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และเปนกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยในการบริหารงาน ของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
จะมีผูชวยบริหาร โดยใหรองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชารองจากผูอํานวยการ 
เพื่อชวยปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนตามเกณฑและวธีิการท่ีกฎหมาย
หรือกระทรวงกําหนด 
 2.1.3  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุม กํากับ ดูแลโรงเรียนในทองที่อําเภอเมือง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอ
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บางปะกง อําเภอบานโพธิ์  มีบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ที่ปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 133 คน  มีโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดรวมทั้งส้ิน 167 แหงโรงเรียนเอกชน  
22 แหง ขาราชการครูประจําการ 2,470 คน พนักงานราชการ 56 คน อัตราจาง 42 คน ครูโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 736 คน จํานวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 52,485 คน นักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 13,331 คน  

 สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเปนที่ราบลุมแมน้ํา อาชีพหลักของชุมชน สวนใหญประกอบอาชีพ
อิสระ อาศัยแรงงานในครอบครัวเปนหลัก นอกจากนี้ ทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว คาขาย ผลผลิตสําคัญคือ 
ขาวหอมมะลิ มะมวง มะพราว เปนตน นอกจากนี้ประชากรวัยงานจํานวนมากมีอาชีพรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตอําเภอบางปะกง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ อิสลาม 
คริสต ตามลําดับ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดกําหนดทศิทางการบริหารงานสํานักงาน
ไวดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2551, หนา 13-16) 

1) วิสัยทัศน  
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนองคกรแหงการเรียนรู 
สูคุณภาพและมาตรฐาน 

2) พันธกิจ  
   สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ขยายโอกาสทางการศกึษา

ใหแก ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมนําความรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการ 

3) เปาประสงค  
      ประชากรในวัยเรียนทุกคน ทั้งปกติ พิการ และดอยโอกาสไดรับโอกาส
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางเทาเทียมท่ัวถึงผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง

ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
4) เปาหมายการใหบริการ 

    ประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางเทาเทียม
ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพผูเรียนทกุคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5) ตัวช้ีวดัผลผลิต 
    (1)  จํานวนนกัเรียนกอนประถมศึกษา 

   (2)  จํานวนนกัเรียนประถมศึกษา 
   (3)  จํานวนนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนตน 
   (4)  จํานวนนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 
   (5)  จํานวนนกัเรียนพิการ 
   (6)  จํานวนนกัเรียนทีไ่ดรับการพัฒนาสมรรถภาพ 
   (7)  จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความเขมแข็งในการบริหารการศึกษา 

    (8)  สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มีความเขมแข็งในการบริหาร
การศึกษา 

   (9)  รอยละของโรงเรียนที่มคีวามเขมแข็งในการบริหารการศึกษา 
   (10)  รอยละของผูเรียนที่มีคุณภาพตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6) เปาหมายตวัช้ีวัดกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
   กลยุทธที่ 1 คุณธรรมนําความรูนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
   (1)  โรงเรียนทุกแหงจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรูที่นําคุณธรรมที่คัดสรร

เชื่อมโยงสูการเรียนการสอน ตามกลุมสาระและสูวัฒนธรรมองคกร โดยใหความสําคัญแกการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจริง 
   (2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตนแบบและโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบที่ผานการประเมินตามเกณฑเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 

          กลยุทธที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน
อยางกวางขวางและทั่วถึง 
                  (1)  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแหงมีระบบ
ขอมูลที่ใชวางแผนการศึกษา และจัดทําแผนการบริการใหครอบคลุมทั่วถึง 
                 (2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแหงเพิ่มอัตรา
การเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ และอัตราการเรียนตอช้ัน ม.1 และ ม.4 
    (3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแหงลดอัตรา
ออกกลางคัน และนาํเด็กตกหลนเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเด็กที่สํารวจได 
        กลยุทธที่ 3 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
                  (1)  นักเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2 ทุกคน อานหนังสือคลอง และเขียนหนังสือได
ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ยกเวนผูที่มีความบกพรองในการเรียนรูที่ตองไดรับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
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    (2)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุมสาระคณิตศาสตร และภาษาไทยในชวงชั้นที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น และลดจํานวนนักเรียนที่ไมผาน
เกณฑในชวงชั้นที่ 3 และ 4 
    (3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรับการสนับสนุนการมี
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในเนื้อหาของกลุมสาระและการจัดการเรียนการสอนใหสามารถ

พัฒนาสมรรถนะไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว 
    (4)  นักเรียนเรียนรวมทุกคนผานตามเกณฑที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และขยายโรงเรียนเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาใหครบทุกอําเภอ 
    (5)  โรงเรียนในสังกัดรอยละ 70 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี 
และดีมากโดยไมมีระดับปรับปรุงและไมมีโรงเรียนที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงกวาเดิม 
    (6)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 บริหารระบบจัดการความรูที่ดี 
มีขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเปนรายโรงเรียน สามารถจําแนกและพัฒนาครูตามระดับการพัฒนา
ของกลุมสาระไดทุกคน 
    กลยุทธที่ 4 กระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                  (1)  โรงเรียนประเภทที่ 1 จํานวนเดิม 12 โรงเรียน และใหม อยางนอย 10 โรงเรียน
มีผลการประเมินคุณภาพดี หรือดีมาทุกมาตรฐานในรอบ 2 โดยมีเครือขายการพัฒนารวมกัน 

    (2)  โรงเรียนประเภทที่ 2 พัฒนาเครือขายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

เตรียมความพรอมเขาสูการบริหารจัดการโดยมีโรงเรียนเปนฐาน โดยยกระดับจากเดิมรอยละ 25 
และใหม รอยละ 30 ใหเปนโรงเรียนประเภทที่ 1 ซ่ึงตองมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยรวม
อยูในระดับดี 

    (3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผลการประเมินผลการดาํเนินงาน
สูงขึ้น 
               กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ
ทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
     (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแหงพัฒนา
ความรวมมือขององคคณะบุคคลใหสามารถกํากับ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามาตรฐานการศึกษา และสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน 
    (2)  โรงเรียนทุกแหงปรับและพัฒนาบทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนา 
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเครือขายผูปกครอง ชมรมครู สมาคม และองคกรนักเรียน 
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    กลยุทธที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

    (1)  มีระบบการติดตามและรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 
    (2)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย พรอมใชงาน 
    (3)  มีผลการประเมินตามกลยุทธบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จอยูระดับ A 3 

และ A4 นําไปขยายผลสูความยั่งยืนหรือความเปนมาตรฐานสากลได 
    (4)  มีการประชาสัมพันธสูสาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
    (5)  มรีะบบการใหบริการที่รวดเร็ว 

             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีภารกิจรับผิดชอบ ดังนี้ (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2551, หนา 4) 

   1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และความตองการของทองถ่ิน 

   2) วิเคราะหการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
และทําหนาที่กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
   3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศกึษา 

   4) สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส ผูมีความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่การศึกษา
   5) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยในเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่การศึกษา 

   6) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา และทีเ่กีย่วของ
กับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

   7) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา 

   8) ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

   9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
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   10)  ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 

   11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณี
ที่ตองมีกิจกรรมรวม หรือเปนตัวแทนการดําเนินการ หรือ การประชุมในจังหวัด โดยใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนตัวแทนและประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนการดําเนินกิจกรรมในระดับอําเภอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซ่ึงอยูในเขตอําเภอนั้นทําหนาที่เปนตัวแทน 

   12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานนโยบายจากสวนกลาง 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 
 2.2.1  ความหมายของการบริหาร  

 การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดใหสําเร็จลุลวงเชนเดียวกับคําวา การจัดการ 
ซ่ึงก็หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยเหมือนกัน แตนิยมใช
ตางสถานการณกัน กลาวคือ คําวาการบริหารใชกับการบริหารทุกชนิดในสวนที่เปนของรัฐบาล 
สวนคําวาการจัดการ ใชในงานที่เกี่ยวกับธุรกิจเอกชน การบริหาร หมายถึง การกําหนดนโยบาย 
การจัดการ หมายถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2539, หนา 24)  

 การบริหาร ไดมีนักวิชาการทางการบริหารไดใหความหมายไวมาก  เชน 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2536, หนา 35)  ใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรม 

ตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางที่บุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบและใชทรัพยากร  ตลอดจน
เทคนิคตาง ๆอยางเหมาะสม 

 ภิญโญ  สาธร (2539, หนา 21) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหกิจกรรมตาง ๆ 
ไดรับการปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จ 
             ธงชัย  สันติวงษ (2536, หนา 33) ใหความเห็นวา การบริหารคือ ทําใหงานตาง ๆ  สําเร็จลุลวงไป
โดยอาศัยคนอื่นเปนผูทํา 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2539, หนา 24) ใหคําอธิบายไววา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน
ทุกชนิดในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไป 
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 จากความหมายที่ยกมาเปนตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการบริหารมักเกี่ยวของสัมพันธกัน 
ดังนี้ 

   1)  การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
   2)  รวมมือกันทํากิจกรรม 
   3)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
   4)  โดยใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 
 ดังนั้น การกระทํากิจกรรมใดๆ ที่ตองใชหลายคนรวมกันทํา หากจะใหบังเกิดผล 

มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการบริหารที่ดี นั่นคือ การบริหารเปนเรื่องของการกระทํากิจกรรม
เปนสวนใหญ ผูที่กระทํากิจกรรมเหลานั้น คือผูบริหารและสมาชิกในหนวยงาน โดยพยายามใช
ทรัพยากรใหมีประโยชนมากที่สุดและจูงใจใหผูรวมงานใชความสามารถใหมากที่สุด 
 2.2.2  หลักการบริหาร   
 หลักการบริหาร หมายถึง การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  

 การบริหารโดยกระบวนการบริหารเปนการพัฒนาบุคลากรโดยการนําเทคนิคทางการบริหาร

มาใชโดยผูบริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยเทคนิคตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ,  2531, หนา 134)  ไดเสนอเทคนิคการบริหารไว  3  เทคนิค  คือ  การบริหาร
โดยเปาหมายหรือวัตถุประสงค  การบริหารงานโดยมีสวนรวม และกลุมคุณภาพงาน  ซ่ึงในแตละเทคนิค
วิธีจะไดกลาวรายละเอียดแตละวิธี  ดังนี้ 

   1) การบริหารโดยเปาหมาย  หรือโดยวัตถุประสงค เปนระบบการบริหารอยางหนึ่ง
ที่มุงเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์เปนหลักในการบริหาร  คือหนวยงานทุกระดับจะตองกําหนดเปาหมาย
ใหสอดคลองกัน เพื่อใหผูปฏิบัติทุกคนไดทราบเปาหมายของหนวยงานทุกระดับและทราบเปาหมาย
ในการทํางานของตนวาเปนอยางไร สอดคลองกับหนวยงานของตนและหนวยงานระดับตางๆ อยางไร 
การบริหารโดยยึดเปาหมาย  มีหลักการใหบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของหนวยงาน  
และกําหนดเปาหมายในการทํางานของตน 

   2) การบริหารงานโดยมีสวนรวม หรือการบริหารแบบมีสวนรวม เปนวิธีการบรหิาร
ที่เนนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร ในการกําหนด เปาหมายในการดําเนินงาน 
การวางแผนงาน การตัดสินใจและการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน วิธีดําเนินการบริหารโดยมี
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สวนรวม  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531, หนา 30) ไดเสนอวิธีการไว
ดังนี้   

    (1) จัดใหมีการบริหารงานในหนวยงานทุกระดับ ไดมีการบริหารในรูปแบบ
ทีมบริหารของหนวยงานหรือลักษณะของคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปฏิบัติ  
ทีมบริหารหรือคณะกรรมการบริหารจะประกอบดวยหัวหนาหนวยงานและผูรวมงานเปนผูนําทีม

หรือประธานมีรองหัวหนาหนวยงานระดับรองลงไปเปนผูรวมทีมหรือเปนกรรมการ  สําหรบักลุมงาน
หรือหนวยงานระดับลางสุด  ใหจัดทีมในลักษณะทุกคนเปนผูรวมทีมและหัวหนางานแบบหัวหนาทีม 

     (2) การปฏิบัติงานหรือการบริหารงานในกิจกรรมหรือเรื่องสําคัญตางๆ เชน  
การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน  การวางแผน  การตัดสินใจ  การแกปญหาในการปฏิบัติงานใหใช
ระบบรวมปรึกษาหารือกัน เพื่อสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรืองานที่สําคัญ ๆ ซ่ึงจะทําใหทุกคน
ไดมีโอกาสไดรวมกันดําเนินการเหมือนกับเปนหนาที่ของตน ซ่ึงนอกจากสงผลใหการทาํงาน
ไดผลสูงขึ้นแลว  ยังทําใหขวัญและความพึงพอใจของผูรวมงานสูงขึ้นดวย 

   สรุปไดวา การบริหารโดยการมีสวนรวมเปนลักษณะการบริหารแบบหนึ่งที่จัดรูปแบบ
การบริหารในลักษณะทีมงานการบริหาร  หรือทีมผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระดับปฏิบัติ ซ่ึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดเขามามีสวนรวมในการบริหารและรวมกัน
ปฏิบัติงาน  มีความแข็งแกรงและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น  การที่บุคคล
ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานนั้นจะทําใหบุคคลเกิดการพัฒนาความรู ความเขาใจ และความชํานาญ
รวมดวยซ่ึงเทียบเทากับเปนการพัฒนาบุคคลทางหนึ่งดวย 

  3)  กลุมคุณภาพงาน หมายถึง  วิธีการทํางานที่จะทําใหผลผลิตสูงขึ้น ซ่ึงวิธีการนี้ 
ในประเทศญี่ปุนจะทําโดยการจัดคนงานสองคน หรือสิบคนใหทํางานเปนกลุมถาวร เพื่อไดศึกษา
ปญหาทางดานผลผลิตหรือบริการ และกลุมคุณภาพนี้จะทํา การเก็บรวบรวมสถิติที่เกี่ยวกับปญหาที่
เกิดขึ้น จากนั้นก็จะวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของขอมูลพรอมกับเสนอขอแกไข ซ่ึงในกรณีที่
ปญหาและวิธีการแกไขอยูในขอบเขตของกลุมคณุภาพนี้แลวสมาชิกของกลุมนี้ก็จะลงมือดําเนินการ

แกไขสิ่งตางๆ ตามคําชี้แจงของตนเองใหลดลงไปตามลําดับภายในกลุมของตนเอง การที่สามารถ
แกปญหาใหลุลวงดวยกลุมของตนเองนี้ โดยมากจะมีการยกยองหรือใหรางวัลตอความสําเร็จที่ทําได  
ทั้งนี้ชนิดของรางวัลที่ใหนั้นก็ขึ้นอยูกับความสําคัญหรือขนาดของความสําเร็จที่กลุมทําได 

 การบริหารในระบบนี้เปนลักษณะการรวมกลุมบุคลากรโดยการสนับสนุนของหนวยงาน

ดวยความสมัครใจ เพื่อแกไขปญหา หรือพัฒนางานของกลุมโดยอิสระที่ไดจากการระดมพลังสมอง
ของกลุม ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ ๆ อยู 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือทํา การตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
กอนลงมือทํา  และการปรับปรุงงาน 
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 2.2.3  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา   
 ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา ''ผูบริหารสถานศึกษา" คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในการปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา งานวิจัยหลายช้ินไดระบุตรงกันวา ผูบริหารที่ใหความเอาใจใส
ตองานวิชาการ ทุมเทใหกับงานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และมีถาวะผูนํา เปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอความสําเร็จของสถานศึกษา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี บุคลากรไดรับ
การพัฒนาและมีขวัญกําลังใจในการทํางานความสําเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง

และการเรียนรูของผูเรียน จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง 
ผูบริหาร ครูอาจารย ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน โดยทุกสวนตองใหความสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพของสมองและการเรียนรูของเด็กอยางจริงจัง เร่ิมตนตั้งแตในครอบครัว การเตรียมพรอม
สําหรับการเปนพอแม การดูแลพฒันาสมองเด็กตั้งแตในครรภและหลังคลอด สวนในสถานศึกษา
จะตองเนนการจัดการเรียนการสอน ที่พัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ  
 2.2.4  คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแกเด็กและเยาวชนเปนการจัดการศึกษา

ภาคบังคับ ซ่ึงในปจจุบันมีการดําเนินงานรวมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรับภาระเด็กในการศึกษาภาคบังคับประมาณรอยละ 90 ซ่ึงเด็กตองไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย เพื่อตอบสนองนโยบายดานความเสมอภาคและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การประถมศึกษาใหเทาเทียมกันตามเปาหมายที่กําหนดไว  (พรรณทิพย  ดุสิตพันธ และพิสิฐ  นาครําไพ, 
2537, หนา 22) โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําสถาบันทําหนาที่คอยดูแลและพัฒนาการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายที่วางไว ผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารจะตองมีวุฒิและประสบการณ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว ซ่ึงในปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยไดแตงตั้ง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.” ไดกําหนดคุณสมบัติตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและตําแหนงผูอํานวยการ ผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารจะตองมีวุฒิและประสบการณ
ตามที่กําหนดไว และมีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารในแตละตําแหนงดังนี้ 
    1)  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
         (1)  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทาหรือ
คุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
        ก.  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
        ข.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
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         ค.  การบริหารดานวิชาการ 
         ง.  การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
         จ.  การบริหารงานบุคคล 
          ฉ.  การบริหารกิจการนกัเรียน 
         ช.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
         ซ.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ฌ.  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
         ญ.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
           นอกจากคุณวุฒิตามวรรค หนึ่ง  ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
        (2)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี ้
        ก.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
        ข.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนง
หัวหนาหมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแลว
ไมนอยกวาสองป 
    2) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
ดังตอไปนี ้
        (1)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพีการบริหารการศึกษา 
                          (2)  ตัดสินปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
         (3)  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
         (4)  พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
         (5)  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
         (6)  ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
         (7)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบ 
         (8)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
         (9)  รวมมือกบัชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
        (10)  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
        (11)  เปนผูนําและสรางผูนํา 
        (12)  สรางโอกาสในการพฒันาไดทุกสถานการณ 
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 2.2.5  หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารนับไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในองคการ ตองรูและเขาใจบทบาทและหนาที่
ตามกระบวนการบริหาร ตลอดจนความสัมพันธระหวางบทบาทและหนาที่ของตนตอองคการ ตองาน 
ตอคน และกลุม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ (บุญทิวา  บุณยะประภัศร, 
2537, หนา 42-45) ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
   1) บทบาทและหนาที่ตอองคการ ในฐานะเปนผูบริหารตองรูขาวสารและเขาใจ
องคกรเปนอยางดี เชน ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ วัตถุประสงค เปาหมาย  ตลอดจน
องคประกอบภายใน นโยบาย โครงสราง สายการบังคับบัญชา กระบวนวิธีการทํางาน เทคโนโลยี 
ทรัพยากรที่มีอยู กําลังคน พฤติกรรมการบริหาร คานิยม วัฒนธรรม ตลอดจนปจจัยภายนอก
องคการ อันไดแก คูแขงขัน ผูรับบริการ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  

           2) หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา การที่ผูบริหารทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จลงได
อยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลดวยความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชา จนเปนที่ 
พึงพอใจในหมูคณะที่เกี่ยวของนั้น ยอมเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผูบริหาร อาจจําแนกหนาที่และบทบาทตองานเปน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก งานบริหาร งานตัดสินใจ
และแกปญหา งานหนาที่อ่ืน ๆ และงานในอนาคต 

 (1)  งานบริหาร ผูบริหารมีบทบาทและหนาที่ในงานบริหาร ดังนี้ 
      ก.  วางแผน หมายถึง กําหนดเปาหมายและมาตรฐานผลงาน บริการพัฒนา
ขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ วางแผนจําแนกงานและกําหนดความสัมพันธในงาน 
      ข.  จัดองคการและอํานวยการ หมายถึง จัดตั้งหนวยงาน มอบหมายงาน 
มอบอํานาจหนาที่แกผูใตบังคับบัญชา จัดชองทางการสื่อสาร และสายการบังคับบัญชาตลอดจน
ประสานการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
      ค.  บริหารกําลังคน หมายถึง การตัดสินใจและกําหนดนโยบายวา คุณลักษณะ
ของบุคคลที่ควรจะรับเขาทํางาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหคาตอบแทน ส่ิงจูงใจ รางวัล 
ประเมินผลงาน ใหคําแนะนําปรึกษาฝกอบรมและพัฒนาบุคคล และทีมงาน 
      ง.  นําคน หมายถึง ชี้นําจูงใจเพื่อใหงานสําเร็จโดยความรวมมือของผูอื่น
สรางศรัทธา รักษา บํารุงขวัญ กระตุนใหผูปฏิบัติงานรักอยากทํางาน ภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 
ผูบริหารตองไวตอการรับรูและสนองตอบ 

       จ.  กํากับควบคุม หมายถึง กํากับควบคุมดูแลผลงานไดตามเปาหมาย
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
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 (2)  งานตัดสินใจและแกปญหา ผูบริหารมีบทบาทและหนาที่งานตัดสินใจ
แบงเปน 2 ระดับ คือ การตัดสินใจระดับนโยบายหรือเชิงบริหารและในระดับปฏิบัติการ การแกปญหา 
ดังนั้นผูบริหาร  จักตองฝกทักษะการตัดสินใจอยางเปนระบบ มีกระบวนการตัดสินใจ นอกจากหนาที่
ในการตัดสินใจแลว ผูบริหารก็คือ ผูแกไขและปองกันปญหา หรือแมแตหาทางเปลี่ยนปญหา และ
ความขัดแยง ปญหาที่เกิดขึ้นในองคการมักมาจาก 2 สาเหตุ คือ งาน ไดแก เนื้องานและระบบ สวนคน
ตั้งแตผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารมีหนาที่จักตองดูแลใหมีการจัดกิจ เพื่อประสานคน 
และงาน สําหรับคนใหความเปนธรรม จัดชวยระบบการติดตอส่ือสาร มีทักษะและศิลปะในการฟง 
พูด และเขียน สวนงาน สอนงานแนะนําการปฏิบัติงาน 

 (3)  งานหนาที่อ่ืน  ๆงานที่ผูบริหารตองทําตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
จากผูบริหารระดับเหนือกวา รวมทั้งงานที่เกี่ยวของกับการสรางขวัญผูใตบังคับบัญชา หนาที่ใน
พิธีกรรมสังคมและกิจกรรม นโยบายเพื่อสรางสัมพันธภาพ และการประสานงานระหวางกลุม 
ระหวางงาน 
                  (4)  งานในอนาคตผูบริหารตองใหความสนใจและเตรียมพรอมที่จะเผชิญ
ภาระหนาที่ใหมในอนาคตมากขึ้น    
 

2.3  ผูนํา ภาวะผูนํา และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

2.3.1 ความหมายของผูนํา  
 ความหมายของผูนําไดมีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดใหคํานิยามเกี่ยวกับผูนํา

และภาวะผูนําไวมากมาย ซ่ึงผูวิจัยจะขอยกตัวอยางไดดังตอไปนี้ 
 เบอรบี้ (Burby, 1972, p. 125) กลาววาผูนําก็คือ บุคคลที่สามารถชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ ทําใหผูอื่นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถที่จะชวยคลี่คลายความตึงเครียด
ในดานตางๆ ลงไดเพื่อที่จะนํากลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ฟฟฟเฟอร และเพรสธัส (Pfeiffer & Pressthus, 1996; อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 
2534, หนา 27-28) ไดใหความหมายของผูนําในเชิงปฏิบัติเอาไววา ผูนําเปนผูที่บริหารงานของกลุม
โดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการจูงใจริเริ่ม ประนีประนอมและประสานงาน สวนในดานพฤติกรรม
ของผูนํานั้น จงเนนที่ความสําคัญของภาระหนาที่ของผูนําที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการและพฤติกรรม
ของผูนําที่ดําเนินไปไดโดยอาศัยอํานาจหนาที่และอํานาจบารมีเปนเครื่องมือท้ังที่เปนไปในลักษณะ

ของพิธีการ (Formal) และที่ไมเปนทางการ (Informal) ที่เปนเชนนี้ก็เพื่อใหเกิดพลังรวมของกลุม
เพื่อใหดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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 อุทัย  หิรัญโต (2524, หนา 13) ใหความหมายของผูนําไววา “ผูนํา” คือ ผูทํากิจกรรม
ในการสรางอิทธิพล จูงใจผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน เพื่อที่จะกอใหเกิดความพยายาม รวมกัน
ในการทํางานโดยใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในสถานการณหนึ่ง 

 ไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ (2527, หนา 135) ใหความหมายไววา “ผูนํา” หมายถึงทุกคน
ใครก็ไดที่มีลักษณะความเปนผูนําและในสถานการณอยางหนึ่งเขาสามารถนํากลุมหรือสมาชิกสวนใหญ

ไปสูเปาหมายที่กลุมไดตั้งไว รักษาความเปนกลุมกอนหรือสามัคคขีองสมาชิกภายในกลุมไวได และ
บุคคลที่สมาชิกสวนใหญภายในกลุม เห็นวาเขาควรจะทําใหกลุมที่คนสวนใหญหวังอยากใหเขาทํา 
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2536, หนา 12) ไดใหความหมายไววา “ผูนํา” คือผูที่ไดรับ
เลือกตั้งจากกลุมใหเปนหัวหนาเปนผูมีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวาคน

อ่ืนในกลุมเปนผูมีอิทธิพลมากําหนดเปาหมาย หรือวิธีการปฏิบัติงานของกลุมหรือขององคการ 
 สมพงศ  เกษมสิน (2536, หนา 194) ไดใหความหมายวา “ผูนํา” คือ หัวหนาของหนวยงาน

หรือผูบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อสาร
ซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 นิพนธ  ศศิธร (2538, หนา 306) “ผูนํา” คือ ผูที่สรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา

เกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยอาศัยภาวะผูนําเปนสื่อกลาง 
  ภิญโญ  สาธร (2539, หนา 153-154) ไดกลาวถึงความหมายของผูนําวา คือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในกลุมคนหลายๆ คนที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคดิเหน็
ความตองการหรือคําสั่งของเขาได   
 จากที่ไดมีผูกลาวถึงความหมายของผูนํา สามารถสรุปไดวา “ผูนํา” หมายถึง บุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนหัวหนาในกลุมหรือในองคกรนั้น หรือไมไดรับการแตงตั้งก็ตามแตเปนผูมีอิทธิพล
เหนือกวาบุคคลอื่น มีบทบาทในการนํากลุมไปสูจุดมุงหมายที่วางไว เปนผูที่ประสานงานอันเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกลุมเพื่อสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลง การสรรหาของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนและสงเสริม การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดี 
 2.3.2 ความหมายของภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพื่อการตั้งเปาหมาย
และบรรลุเปาหมาย 

 บราวน (Brown, 1975, p. 91) กลาววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่ม
ที่จะชวยใหกลุมไดกาวหนาไปตามจุดประสงคซ่ึงเปนที่ยอมรับกัน ซ่ึงทําใหกลุมคงอยูไดและทําให
สมาชิกของกลุมสมปรารถนาในสิ่งที่ตองการโดยในสิ่งที่ตองการนั้นเปนตัวกระตุนใหเขาเขารวม

เปนสมาชิกของกลุม 
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 ลิแพม (Lipham, 1974, p. 122) กลาววา ภาวะผูนํา คือ การริเริ่มโครงสรางใหมหรือ 
กระบวนการใหม เพื่อบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ หรือเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ 
 แบสส (Bass, 1981, p. 78) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําตามที่มีไวและไดจําแนก
ความหมายของภาวะผูนําออกเปน 11 กลุม คือ  
    1)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่นนกระบวนการของกลุม ภาวะผูนาํเปนผลของการเปลี่ยนแปลง
ของกลุมและกิจกรรมของกลุม 
    2)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ ภาวะผูนําเปน
การผสมผสานคุณลักษณะตางๆ ที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่น ใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ 
    3)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอม ภาวะผูนําในฐานะที่เปน 
การใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมและมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่ทําใหสมาชิกของกลุมทําตาม 
ที่ผูนําตองการ 
    4)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนอิทธิพล เปนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ 
ของสมาชิกของกลุม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามความสมัครใจ มิใชการขูเข็ญ
บังคับ 
     5)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพฤติกรรม ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมสั่งการกิจกรรมของกลุม 
    6)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการจูงใจ ภาวะผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอม
จูงใจ หรือดลใจสมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปนการจูงใจ
ใหบุคคลอื่นทําตามมิใชการบังคับ ขูเข็ญ หรือใชอํานาจ 
    7)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจ ภาวะผูนําเปนความแตกตาง 
ระหวางอํานาจกับผูนํา ผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 
    8)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย ตามแนวคิดนี้ภาวะผูนํา
เปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายาของกลุม ผูนํามุงสนใจงานมากกวาบุคคล 
     9)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนผลปฏิสัมพันธ ภาวะผูนําเปนผลของการกระทําของกลุม
ซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม และปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยตนเอง 
     10)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนําแตกตางจาก
บทบาทของผูตาม บทบาทของผูภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆ ในกลุม และควบคุม
ชี้นํากิจกรรมเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
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    11)  ภาวะผูนําในฐานะที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ผูนําทําหนาที่กําหนด
ขอบขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดชองทางและเครือขายของการติดตอส่ือสาร 
ตลอดจนกระบวนการของการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ภาวะผูนําเปนผลของการปฏิสัมพันธ
ภายในกลุม ผูนําสนใจบุคคลมากกวางาน 

 กรีน (Green, 1986; อางถึงใน ธนิตา  ฉิมวงษ, 2539, หนา 72) กลาววา ภาวะผูนํา
เปนกระบวนการ เปนปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม องคประกอบของภาวะผูนําประกอบดวย 
ผูนําผูตาม ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามและบริบท 

 ยูคล (Yukl, 1994, p. 69) กลาววาภาวะผูนํา เปนการบูรณาการบุคคล วัสดุอุปกรณและ
ความคิดในกลุมเพื่อรวมพลังในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุมความเต็มใจ
ของสมาชิกในกลุมที่จะถูกนํานั้นขึ้นมาอยูกับคุณภาพบุคคลของผูนํา 

 จากที่ไดมีผูใหความหมายของภาวะผูนํา สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพล
ของบุคคลหรือของตําแหนงจูงใจใหผูรวมงาน หรือหมูคณะผูตามรวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อที่จะนําไปสู  
การบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม ตามที่กําหนดไว ซ่ึงจะเห็นไดวา “ผูนํา” และ “ภาวะผูนํา” 
มีความแตกตางกัน เพราะผูนํา หมายถึง ตัวบุคคล สวนภาวะผูนําหมายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถ
หรือกิจกรรมของบุคคลที่เปนผูนําดังกลาว 
       2.3.3  ความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา 
         1) ความสําคัญของผูนํา 
     ภาวะผูนํา (Leadership) เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหาร เพราะผูนํา
เปรียบประดุจดวงประทีปขององคการเปนตัวแทนขององคการ และเปนจุดรวมแหงพลังรวม

ของบุคคลในองคการ (สมพงศ  เกษมสิน, 2536, หนา 5-8) กลาวถึงความสําคัญของผูนํา วาผูนํา
เปนดุจดวงประทีปขององคการ  ผูนําเปนจุดรวมแหงพลังสมาชิกในองคการ  ดังนั้นผูนํา
จึงเปรียบเสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานในสวนรวม 
ความสามารถและลักษณะของผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับปริมาณคุณภาพ และคุณคาขององคการ 
ที่มีผลสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนั้นๆ เปนอยางดี นอกจากนี้ผูนํา
ยังเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานอีกดวย 
     อุทัย หิรัญโต (2524, หนา 12-15) กลาววา การบริหารงานทุกองคการจําตองมี
การกระทํารวมกัน และติดตอประสานงานกันอยูเสมอ ไมวาจะเปนองคการขนาดใหญหรือขนาดเล็ก
สักเทาใดองคการตาง  ๆมีแนวโนมที่จะขยายเติบโตอยางไมหยุดยั้ง ความเปนผูนาํหรือความเปนหวัหนาคน
ของผูบริหารองคการ เปนสิ่งจําเปนท่ีตองนํามาใช เพื่อชักจูงบุคคลใหเขามารวมมือกันทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงครวมกัน 
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     เรขา รัตนประสาท (2534, หนา 20-25) กลาววา ผูนํามีความสําคัญ ซึ่งผูอื่น
คาดหวังวาจะเปนผูที่สามารถรวมและประสานพลังความคิด พลังงานของทุกฝายภายใตการบังคับ
บัญชาไปใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน เปนผูที่จะกําหนดและชี้ทิศทางเปาหมายของการทํางาน 
จะตองผสมผสานความตองการสวนบุคคล กับองคการใหสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
จะตองเปนผูที่สามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา อุทิศตนทํางานใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบงานมากกวาคนทั้งปวงในหนวยงาน ผูบังคับบัญชาเปนตัวจักรสําคัญ
ท่ีจะหมุนใหกลไกลตัวเล็กตัวนอยหมุนตามไปดวย ผูบังคับบัญชาที่เขมแข็งมีความรูความสามารถ
จะเปนที่รักใครดวยใจจริงของผูใตบังคับบัญชา และเปนศูนยรวมน้ําใจของ บุคคลในหนวยงาน

เหมือนกับที่ เหลาจื้อผูเปนบิดาของปรัชญาลัทธิเตา กลาวไววา“ยิ่งโต ยิ่งสูง ยิ่งตองทําตัวใหเล็กใหต่ํา
เหมือนทะเลเปนที่รวมของแมน้ํา ลําธาร” ผูนําเชนนี้ ยอมจะทําใหกิจการขององคการที่ตนรับผิดชอบ
อยูเจริญรุงเรืองอยางแนนอน 
     จากการนําเสนอความสําคัญของผูนํา ดังกลาวพอสรุปไดวาในการบริหารงาน
ในองคการทุกองคการนั้นยอมตองการผูนําหรือผูบริหารที่มีความรู ความสามารถมีความเขมแข็ง 
มีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละมีความเมตตากรุณา
ตอเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา และสงเสริมความกาวดานวิชาชีพ และมีผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเปนที่ประจักษ 

   2) ความสําคัญของภาวะผูนํา  
    สงวน  นิตยารัมภพงศ  และสุทธิลักษณ สมิตะสิริ (2540, หนา 32-34) ในองคการ

หลายๆ องคการและในระดับตางๆ องคการและในระดับตางๆองคการบุคคลมักจะไดยินคําพูดคุย
ใหความเห็นอันเปนการสรุปถึง ภาวะขององคการที่มีแตจะเลวรายลงทุกๆ วัน วาเปนเพราะ “ไมมี
ภาวการณเปนผูนําที่ดี” หรือ “ขาดภาวการณเปนผูนํา” คํากลาวเหลานี้เปนการเนนถึงความสําคัญ
ของภาวะผูนําที่มีตอความสําเร็จแหงเปาหมายขององคการอยางเห็นไดชัด 
     วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 22-25) กลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนํา 
วาภาวะผูนํามีความสําคัญอยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้  
    (1)  ผูบริหารจะตองตระหนักวาการจูงใจ และภาวะผูนําเปนกุญแจสําคัญ

ในการพัฒนา ผูบริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญ ที่จะทําใหการบริหาร
มีความเติบโตกาวหนา หากตองการประสบความสําเร็จก็จะตองพัฒนาทักษะภาวะผูนํา 
    (2)  ภาวะผูนําของผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติ และมีผลตอ
การปฏิบัติงานวาจะดีหรือไมดีดวย 
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    (3)  คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานเพื่อความสําเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน
ไมมุงภาวะผูนํา แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาไดซ่ึงแมจะมีขอถกเถียงกัน
วาภาวะผูนํามีมาแตกําเนิดหรือเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นไดในภายหลัง ซึ่งแมจะยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน
แตก็มีขอยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแลววา ภาวะผูนําไมไดมีมาแตกําเนิดแตตองพัฒนาขึ้นอยางทุมเท
และตองทํางานอยางหนักดวย ดังนั้นทุกคนจึงตางเปนผูนํากันได และทุกคนกม็ีสมรรถภาพที่จะพัฒนา
เปนผูนําไดเชนกัน 
 จากการนําเสนอความสําคัญของภาวะผูนําดังกลาวพอสรุปไดวา ภาวะผูนํามีความสําคัญ
และมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูนํา หรือผูบริหาร ที่จําเปนตองใชภาวะผูนําในการบริหารงาน
รวมกับบุคคลอื่น หรือผูใตบังคับบัญชาโดยใหเพื่อนรวมงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ มีความพึงพอใจ
โดยไดทั้งงานและไดทั้งใจของเพื่อนรวมงาน และไดผลงานที่ออกมาอยางมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว 
      2.3.4  คุณลักษณะของผูนํา 
  ปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและการมีสวนรวม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จึงตองมี
คุณลักษณะที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 6) 
   1)  มีวิสัยทัศนกวางไกล 
   2)  มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน 
   3)  มีจิตสํานึกในความมุงมั่น 
   4)  ใจกวาง เปดกวางใหครูมีเสรีภาพในการคิด 
   5)  ปฏิบัติการเปลีย่นแปลงการจัดการเรียนรูใหเกดิผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา 
   6)  มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารของโรงเรียน โดยนําระบบคุณธรรมมาใช
ในโรงเรียน 
   7)  สรางขวัญและกําลังใจใหครูมีกําลังใจที่จะเปนครูดี ครูเกง และครูที่ปรึกษา 
 รังสรรค ประเสริฐศรี (2544, หนา 23-25) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําเชิงปฏิรูปหรือผูนํา
การเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 
   1)  เปนผูมีวิสัยทัศน ผูนําประเภทนี้จะเสนอภาพที่โดดเดนที่องคการใหความสําคัญ
เปนอันดับแรกและเสนอวิธีการที่จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งไว มีการสรางวิสัยทัศน
ที่ชัดเจนมากกวาการพยากรณ หรือการคาดคะเนมีการบรรยายถึงรูปแบบความคิดในอนาคตของ

องคการหรือหนวยงานในองคการทั้งหมด 
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   2)  เปนผูที่มีความสามารถดานทักษะการสื่อสารเพื่อจูงใจบุคคลตางๆ ได ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะสามารถใชภาษาที่สละสลวยไพเราะมีการใชคําอุปมาอุปไมย และเปรียบเทียบกับ
ส่ิงที่คลายคลึงกัน 
   3)  เปนผูที่มีความสามารถกอใหเกิดความไววางใจ มีความเชื่อวาความมั่นคงของ
การเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลงก็คือ จะตองกลาเสี่ยงกับอาชีพ เพื่อสรางวิสัยทัศนที่สําคัญ 
   4)  เปนผูที่สามารถทําใหสมาชิกของกลุมรูสึกวาเขามีความสามารถ เทคนิคประการหนึง่
สําหรับการชวยสมาชิกกลุมใหรูสึกวาตนเปนผูมีความสามารถก็คือ การทาํใหพวกเขาสามารถ
บรรลุความสําเร็จ ดวยการทําใหโครงการที่งายๆ กอนแลวผูนําก็จะใชวิธีกลาวชมเชยแลวมอบงาน
ที่ยากขึ้นใหทําตามลําดับ 
   5)  เปนผูมีพลังและมุงมั่นที่การปฏิบัติใหบรรลุผล ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีพลัง
และแสดงบทบาทเพื่อใหงานเสร็จทันเวลา 
   6)  เปนผูที่มีการแสดงอารมณไดอยางเหมาะสมกับมีความเอื้ออาทรหรือใหความอบอุน
กับผูอ่ืน ลักษณะที่สําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลงก็คือ ความสามารถที่จะแสดงความรูสึกอยางเปดเผย 
เชน เปนผูที่เขาใจงาย ยกยองใหเกียรติผูอ่ืน ราเริง มีลักษณะที่เอื้ออารี และมีการติดตอสม่ําเสมอกับ
สมาชิกของกลุม 
    7)  เปนผูที่จะชอบที่จะเสี่ยง เปนลักษณะของผูนาํที่พอใจ ที่จะเสี่ยงโอกาสที่ยิ่งใหญ
ของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ การทํากิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน
ความเสี่ยงเปนสิ่งที่เพิ่มความสามารถพิเศษเพราะวาจะชวยใหเกิดความกลา 
   8) เปนผูที่ใชกลยุทธใหมที่มีลักษณะโดดเดน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสรางกลยุทธ
ที่โดดเดน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญมักจะไมเลียนแบบผูอ่ืน มีความเฉลียวฉลาด และมีการเลือกใช
วิธีการรูปแบบที่เปนเอกลักษณ 
   9)  เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่สงเสริมตนเอง บุคคลเหลานี้มักจะชอบใหผูอื่นรูวาเขามี
ความสําคัญอยางไร จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกลาแสดงออก 
   10)  เปนผูที่พยายามจะมีความขัดแยงภายในใหนอยที่สุด เขาพยายามที่จะทําให
สมาชิกของกลุมเกิดความขัดแยงนอยที่สุด มีความสบายใจและเกิดความพึงพอใจจากการบริหารงาน
ของเขาใหมากที่สุด 

 สมชาย  เทพแสง (2547, หนา 56-57) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําที่มีคุณภาพ ไวดังนี้ 
   1)  เปนผูนําวิสัยทัศน และสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตางๆ ได 
   2)  ใชหลักการกระจายอํานาจ และหลักการมีสวนรวม 
   3)  เปนผูมีความสัมพันธกับบุคลากรทั้งภายในและนอกองคการ 
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   4)  มีความมุงมั่นในการทํางาน 
   5)  มีความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และใชขอมูลสถิติ 
ในการวิเคราะหและตดัสินใจ 
   6)  ใหการสนับสนุนชวยเหลือลูกนอง 
   7)  มีความสามารถในการสื่อสาร 
   8)  มีความสามารถในการใชแรงจูงใจ 
   9)  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 สมชาย เทพแสง (2547, หนา 56 -57) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําการศึกษาในยุคดิจิตอล
มีลักษณะดังตอไปนี้ 
   1)  ผูนําควรมีวิสัยทัศน 
   2)  ผูนําสรางกระบวนทัศนใหม  
   3)  ผูนําการศึกษามีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง โดยพรอมใจที่จะนําคอมพิวเตอร
มาใชประโยชนตอการศึกษา 
   4)  มีการถายโอน เปล่ียนแปลงโดยยึดประเพณีวัฒนธรรมแนวใหม 
   5)  ผูนําใหความสําคัญตอการเรียนรู 
   6)  ผูนําจะตองมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง องคกรและบุคลากรโรงเรียน 
   7)  ผูนําควรใชการฝกอบรม การใหการศึกษาแกบุคลากรทุกระดับ 
   8)  สนับสนุนบรรยากาศในชั้นเรียนและโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
   9) ผูนําการศึกษาตองสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเตรียมการอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี เปนการบริหารงานที่มีราคา 
   10)  ผูนําการศกึษาควรใหความชวยเหลือและความรวมมอื แกบุคลากรในการพฒันา
ผลงาน 
    11)  ผูนําการศึกษาเปนผูมีอารมณดี มีความคิดจิตนาการสรางสรรค มุงผลสําเร็จของงาน
 เบิรนส (Burns, 1978, p. 8) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําโดยแบงลักษณะของผูนําออกเปน 
3 แบบไดแก 
   1)  ผูนําการแลกเปลี่ยน ผูนําที่ติดตอกับผูตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้น ตอมาก็กลายเปนประโยชนรวมกันลักษณะนี้พบไดในองคกรทั่วไปเชน 
ทํางานดีก็ไดเล่ือนขั้น ทํางานก็จะไดคาจางแรงงาน และในการเลือกตั้งผูแทนราษฎรมีขอแลกเปลี่ยน
กับชุมชน เชน ถาตนไดรับการเลือกตั้งจะสรางถนนให เปนตน 
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   2)  ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําที่ตระหนักถึงความตองการของผูตาม พยายามใหผูตาม
ไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม เนนการพัฒนาผูตาม กระตุนและยกยอง
ซ่ึงกันและกัน จนเปลี่ยน ผูตามเปนผูนําและมีการเปลี่ยนตอๆกันไป เรียกวา Domino Effect ตอไป
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ก็จะเปลี่ยนเปนผูนําจริยธรรม ตัวอยางผูนําลักษณะนี้ไดแก ผูนําชุมชน 
   3)  ผูนําจริยธรรม ผูนําที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูตามซึ่งผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตามในดานความตองการ ความปรารถนา คานิยม และ
ควรยึดจริยธรรมสูงสุดคอื ความเปนธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผูนําลักษณะเชนนี้มุงไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความตองการ และความจําเปนอยางแทจริงของผูตาม ตัวอยางผูนํา
จริยธรรมที่สําคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช เชน โครงการอีสานเขียว 
โครงการน้ําพระทัยจากในหลวงโครงการแกมลิง เปนตน 
  จากการรายงานคุณลักษณะของผูนํา ดังกลาวพอสรุปไดวา ไมมีผูบริหารหรือผูนําคนใด
ที่มีความเปนผูนําที่ครบสมบูรณแบบ เพราะมนุษยจะมีทั้งสวนดีและสวนที่บกพรองในตัวเอง แตเรา
ควรมองผูนําหรือผูบริหารในทางที่ดีหรือมองในทางบวก เพื่อใหการบริหารจัดการมีความราบรื่น
แตในทางตรงกันขาม ถาเรามองกันในแงลบ หรือขอเสียของผูบริหารหรือผูนําแลวปญหาอื่นๆ 
ก็จะตามมามากมาย ฉะนั้น ผูนําควรมีการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม ความคิด คานิยมและคุณลักษณะ
ของตนเอง และควรศึกษาแบบและประเภทของผูนําที่พึงประสงค เพื่อใชในการปรับปรงุตนเอง 
 2.3.5 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 ผูทําการศึกษาและใหแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 ทีช่ี  และอัลริก (Tikchy & Ulrich; อางถึงใน ประเสริฐ สมพงษธรรม, 2538, หนา 51-52)  
มีแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคการเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิผลนั้น ผูที่มีสวนสําคัญ คือ
ผูบริหารองคการจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยจะตองทํา 3 กิจกรรม  คือ 
   1)  การสรางทัศนภาพ  ผูนําจะตองสรางทัศนภาพขององคการในอนาคต ใหสมาชิก
เปนบุคคลสําคัญขององคการมีสวนรวมการรับรูทันภาพ  ผูนําเปนแกนสําคัญในการรับผิดชอบ
ทัศนภาพ  ผูนําจําเปนตองมีการคิดในเชิงบูรณาการสรางสรรค หยั่งรู และอุปนัย การสรางทัศนภาพ
ดังกลาวควรจะสอดคลองกันในเรื่องปรัชญาและแบบทั้งของผูนําและองคการ 
   2)  การสรางความผูกพัน บุคลากรขององคการหรืออยางนอยสวนใหญตองยอมรับ
ภารกิจ หรือทศันภาพใหม และกระทําใหเกดิขึ้น ผูนําแบบการเปลีย่นแปลงตองเขาใจผูตามอยางลึกซึง้ 
ควรทําองคการใหมีชีวิตชวีาแตกตางจากผูนําคนกอน 
   3)  การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนมาแตเดิม องคการจะตองไดรับการปรับรูปแบบใหมี
พฤติกรรมใหม  ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองทําทัศนภาพใหเปนจริง ภารกิจตาง ๆ ตองมี
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การกระทํา ปรัชญาตองนําไปสูการปฏิบัติจริง การกระทําและการปฏิบัติใหมตาง ๆ ตองมีสวนรวม
ทั้งองคการ  วิธีการสื่อสาร  การตัดสินใจระบบการแกปญหาเปนเครื่องมือที่ทําใหทัศนภาพ 
กลายเปนจริงได การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนมาแตเดมิ  จําเปนอยางยิ่งที่ตองการรูปแบบ และการเสริมแรง
ของวัฒนธรรมใหมที่เหมาะสมกับองคการ ระบบทรัพยากรมนุษยการคัดเลือก การพัฒนาการประเมิน 
และการใหรางวัลเปนเรื่องหลักของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
 ยูลค (Yukl, 1994, p. 211)  ไดกลาวถึงผลของภาวะผูนําแบบการเปลีย่นแปลง จะทาํใหผูตาม
มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ 
   1) ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาของผลการทํางานที่สําเร็จ  และ
เทคนิคที่จะชวยใหทํางานใหสําเร็จ 
   2) พยายามยั่วยุใหผูตามลดความสนใจในตนเองลง  หรือลดการมุงประโยชนสวนตน
ของตนเอง และเพิ่มการทํางานของประโยชนหมูคณะขององคการและเพื่อสวนรวม  คือ  เห็นคุณคา
ของตนเองที่จะกอประโยชนตอตนเองและทีมงาน 
   3) พัฒนาหรือผูใตบังคับบัญชา  มีความตองการและหลักที่สูงขึ้น  เชน มุงผลสัมฤทธิ์
มีอิสระทั้งในสวนที่เก่ียวกับงานและไมเกี่ยวกับงาน  หรือมีแรงจูงใจเปนที่ยอมรับของคนอื่นและ
เปนผูนํา 
 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคมากมายที่จะใชสนับสนุนกระบวนการ  แตอยางไรก็ตามความสําเร็จ
ของการเปลี่ยนแปลง จะขึ้นอยูกับทัศนคติและคานิยม  และทักษะของผูนําที่สําคัญ  ผูนําแบบ
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้ (เศาวนิต เศวณานนท, 2542, 
หนา 119)  

1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
2) เปนผูเสี่ยงภัยสุขุมรอบคอบ 
3) เปนผูไวตอความรูสึกของผูรวมงาน 
4) รูถึงคานิยมและวัฒนธรรมขององคการที่มีผลตอการทํางาน 
5) ยืดหยุนและพรอมที่จะเรียนรูจากประสบการณ 

   6)  มีทักษะทางคิด  และรูแนวคิดในแตละดานรวมทั้งสิ่งทีจ่าํเปนตาง ๆ  ในการวิเคราะห
ปญหา  
   7)  มีสัญชาติญาณที่สรางวิสัยทัศน 
 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําทั้ง 4 ระยะจะเห็นไดวาผูนํามีหนาที่ในการนํา สวนผูตาม
จะมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมายของผูนําหรือองคการ การศึกษาที่มุงเนนเฉพาะ
ผูนําและผูตามเปนการศึกษาที่ลมเหลวที่สุด เนื่องจากไมมีความเขาใจทั้งสองฝาย ในอนาคต
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ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามจะเปลี่ยนไปผูนําจะตองปฏิบัติงานเคียงบาเคียงไหลกับผูตาม 
จะตองมีภาพลักษณที่ดีกวาเปนผูนําที่ปกครองดวยอํานาจเผด็จการ บทบาทผูนํายุคใหมจะตองมอบอํานาจ
ใหแกผูอื่นมากกวาตัวเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชี่ยวชาญ ใหผูรวมงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ใชทักษะการจูงใจมากกวาการใชคําสั่ง และบทบาทผูนําที่ถือวามีประสิทธิภาพ
มากที่สุด “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง” 

   1) ทฤษฎีผูนําแบบจัดการ  และทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง 
     ในศตวรรษที่ผานมา  การศึกษาภาวะผูนํามุงศึกษาในเรื่องวิธีการแกปญหาระหวาง
ผูนําแบบอัตตาธิปไตย โดยศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจระหวางแบบชี้นําและแบบรวมงานศึกษา
พฤติกรรมผูนํามุงงาน ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาถึงวิธีการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล 
กลุมบุคคลและองคการ ซ่ึงเรียกวา ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําแบบรวมงานเปนตน ในป ค.ศ. 1980  
การศึกษาวิจัยเร่ิมใหความสนใจการเปลี่ยนแปลงขององคการ  จึงเริ่มมีทฤษฎีภาวะผูนําแบบปฏิรูป 
ซ่ึงทําใหไดเกิดขอผูกพันกับวัตถุประสงคขององคการตลอดจนการใชอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา

ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค (Yukl, 1994, p. 350) โดยเบิรนส (Burns, 1978, p. 45) 
เปนผูทําใหแนวคิดภาวะผูนําการปฏิรูปในระยะแรกใหเหตุที่การแสดงภาวะผูนํายังเปนปญหาอยูจนถึง

ทุกวันนี้เนื่องจากบุคคลไมมีความรูเพียงพอในเรื่องของกระบวนภาวะผูนํา เบิรนสเขาใจ
ธรรมชาติของภาวะผูนํามีความสัมพันธระหวาง ผูนํากับผูตาม ซ่ึงมีความสัมพันธนั้นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ ทรัพยากร อิทธิพล นอกจากนี้แลวยังชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือน
รูปแบบพิเศษของอํานาจ การจูงใจที่เกิดกับผูนําและผูตาม ตัดสินไดจากการใชภาวะผูนําแบบจดัการ 
และภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงกอนหนานี้เชื่อวาผูบริหารควรมีลักษณะภาวะผูนําแบบจัดการ โดยภาวะผูนํา
แบบจัดการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเริ่มตนติดตอกับผูอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณคา

ส่ิงที่แลกเปลี่ยนนั้นอาจเปนดานเศรษฐกิจการเมือง หรือกดานการตัดสินใจ ผลของภาวะผูนําแบบจัดการ
จะมีผลในชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วแตละองคการ
มีวัฒนธรรมองคการที่ซับซอนขึ้น จึงไดเสนอวิธีการของภาวะผูนําแบบใหมที่สามารถจูงใจใหผูตาม
มีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการยกขวัญและแรงจูงใจของแตละฝายใหสูงขึ้นซึ่งจุดมุงหมาย
ของภาวะผูนําแบบปฏิรูปคือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกลุม นอกจากนี้แลวยังเชื่อวา
ในสถานการณปจจุบันผูนําที่เหมาะสมที่สุดคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับ ทิชชี 
และเดวานนา (Tichy & Devanna, 1990, p. 88) ที่กลาววา  ผูนําการเปลี่ยนแปลงในป ค.ศ.1990 
เปนผูหนึ่งซึ่งทําใหเกิดคุณภาพชีวิตทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในศตวรรษที่ 21 
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   2) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ  
    ตามแนวคิด แบส  (Bass, 1985, p. 153)  กลาววาการที่ผูนําจะแสดงภาวะผูนํา
เชิงจัดการหรือภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยูกับ  1) สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก 
ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขององคการที่ผูนํานั้นอยู  2) ส่ิงแวดลอมภายในองคการ 
ไดแก ตัวองคการ งาน ผูบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 3) คุณธรรมสวนตัวและ
คานิยมของผูนําเอง 

    ดันแฮม – เทเลอร และคลาเฟน (Dunham – Taylor & Klafehn, 1990, p. 68)  
กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใชภาวะผูนําแบบจัดการรวมดวย 
แตผูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีแนวโนมของคุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได

ชัดเจนมากกวา 
    ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ ของแบส ไดอธิบายวาผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 

พัฒนามาจากทฤษฎีความคาดหวัง ของวรุม (Vroom, 1964; อางถึงใน พนิดา ดามาพงศ, 2534, หนา 24) 
ที่เชื่อวา ทุกคนจะทุมเทพลังงาน หากเขารูวาเขาสามารถทําใหสําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปนเครื่องมือ
ไปสูรางวัล และหากเปนรางวัลที่เขาอยากไดเขาจะทุมเทความพยายามมากขึ้น  ตามแนวคิดของแบส 
ภาวะผูนําเชิงจัดการ  หมายถึงการที่ผูนําอธิบายใหผูตามเขาใจบทบาท และงานที่ผูตามเกิดแรงจูงใจ
ที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ  

    ภาวะผูนําแบบจัดการคือ  กระบวนการที่ทําใหผูตามพยายามที่จะคาดหวังและ
ปฏิบัติงานตามที่คาดหวังโดยผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงอยางเหมาะสมทําใหผูตาม

มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบาท  และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด  ซ่ึงผูตามจะตองรูถึงสิ่งที่
ผูตามปฏิบัติใหไดผลลัพธส่ิงที่ตองการ  และทําใหผูตามเขาใจในบทบาท รวมทั้งตระหนักถึง
ความตองการของผูตามบอกวิธีการที่ตองการของผูตามจะไดรับการแลกเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติงาน
ไดบรรลุผลตามที่กําหนด  ประกอบดวยกระบวนการ 2 ดาน  ดังนี้ 

    (1)  การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward–CR) เปนกระบวนการ 
ที่ผูนําใชชักจูงใจผูตาม ใหทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหสําเร็จ  ผูนําใชการใหรางวัลเพื่อสงเสรมิ
ใหผูตามยอมรับในบทบาทของตนเอง สรางความเชื่อมั่นใหกับผูตาม และสงเสริมใหยอมรับในบทบาท
ตอไป  ผูนําตองประเมินความตองการและบอกวิธีทํางานและบอกวาผูตามทํางานเสร็จผูนําจะให
รางวัลที่ผูตามตองการ 

    (2)  การบริหารแบบวางเฉย (Management By Exception – MBE) คือ การที่ผูนํา
จะไมเขาไปยุงเกี่ยวจนกวาจะมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงเขาไปแกไข ซ่ึงอาจใหเสริมแรงทางลบหรือ
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การลงโทษการบริหารแบบวางเฉยมีแนวโนมที่จะไมเกิดประสิทธิภาพ แตก็มีความจําเปนใน
สถานการณหนึ่ง  แบงออกได 3 แบบ 

      ก.  การบริหารเชิงรุก  คือ การบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรงหรือเชิงรุก 
เปนกระบวนการที่ผูนํามุงรักษาสภาพเดิมขององคการ โดยใหผูตามปฏิบัติงานตามวิธีการที่เคยปฏิบัติมา 
และใหผูนํากํากับดูแลปฏิบัติงานของผูตาม และหากผูตามปฏิบัติงานผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนด 
ผูนําจะแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตองโดยผูนําแสดงความไมพอใจ ผูตามที่ลมเหลวในงาน โดยวิธีการ
ตั้งแตเบาที่สุด จนถึงขั้นรุนแรงที่สุด หากผูตามยังไมเขาใจหรือไมมีความสามารถผูนําจะทบทวนใหม
ใหชัดเจน และพยายามปรับปรุงความสามารถของผูตามโดยการฝกอบรมเพื่อใหผูตามปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จ ผูบริหารแบบนี้เปนแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทํางานแบบเดิม ๆ และหลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหม  ๆ
ที่นํามาซึ่งความเสี่ยง ทําใหเกิดขอผิดพลาดได ผลงานที่ไดก็พื้น ๆ ไมสูงมากนัก 

      ข.  การบริหารเชิงรับ  (Passive Managerment – by- Exception –MBE-P) 
ผูบริหารแบบนี้จะรอคอยจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาด  เขาจะไมหาความผิดพลาดคอยจนกวา
ส่ิงตาง ๆ มีปญหามาก เขาทํานอง “ถํ้ายังไมพังก็ยังไมตองซอม” ซ่ึงการบริหารแบบนี้จะมีความจําเปน
และมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ เชน เมื่อมคีวามปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ หรือเมื่อเขาตองดูแล
ผูตามจํานวนมาก ซ่ึงรายงานโดยตรงตอผูนํา 

      ค.  ผูนําแบบตามสบาย  (Laissez –Faire - Leadership- LF) เปนผูนําแบบนิเสธ
มีลักษณะหลีกเลี่ยงภารกิจตาง ๆ ไมมีความชัดเจนในความคาดหวังไมพูดถึงความขัดแยงทั้งสิ้น
เปนผูนําที่ไมมีประสิทธิผล  และผูตามไมมีความพอใจ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 1) เขาจะหลีกเล่ียงที่จะเขาไป
เกี่ยวของกับภารกิจสําคัญ 2) เมื่อมีความตองการเขาจะไมอยู 3) ไมตอบสนองตอส่ิงที่จําเปนเรงดวน  
4) ไมเกี่ยวของกับปญหาเฉียบพลัน 5) ไมนําพาตอการขอรองของผูใตบังคับบัญชา 

   3) ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
    เบิรนส (Burns, 1978, p. 20) ไดอธิบายไววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

เปนกระบวนการไมใชกลุมของพฤติกรรมที่รักตัวกระแสของการมีสัมพันธระหวางกันที่จะกระตุนให

อีกฝายหนึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตหรือคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น  ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสํานึกใหมีอุดมการณ  คานิยมที่มีคุณธรรมนอกจากนี้เขายังชี้ใหเห็นวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  สามารถมองได  เชน  ระหวางบุคคล กับบุคคล หรือมองทั้งระบบ
ในภาพรวมของการใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม การสรางแบบอยางของสถาบันขึ้นมาใหม 
โดยผูนําจะตองกําหนดกรอบ  สรางแรงกดดัน และสรางความขัดแยงระหวางกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจ
แกผูรวมงานในการที่แตละกลุมจะแขงขันกันทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคได สวน แบส  (Bass & 
Avolio, 1995, p. 3) กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอผูตาม
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และรูสึกเชื่อใจ เลื่อมใส จงรักภักดี และเคารพในตัวผูนํา เกิดแรงจูงใจ และตั้งใจทํางานมากกวา
ที่เคยทําตามปกติ หรือตามที่คาดหวังไว และผูนําแบบเปลี่ยนมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
หรือมีผลงานดีเดน  มีความผูกพันตองานและองคการ โดยที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไมใชแตจะมี
ความสามารถพิเศษเหนือคนอ่ืน ๆ เทานั้น แตจะตองมีอิทธิพลตออารมณใหผูตามมีอารมณรวมกับ
ผูนํา หรืออาจจะใหคําแนะนํา ช้ีแนะ  ฝกฝน ในเรื่องการยกระดับความสํานึกของผูตามใหตระหนักถึง
ความสําคัญของเปาหมายในเรื่องการยกระดับความสํานึกของผูตามใหตระหนักถึงความสาํคัญของ

เปาหมายที่ตองยึดปฏิบัติ ช้ีใหผูตามเห็นแกประโยชนขององคการและทีมงานมากวาประโยชนสวนตน  
กระตุนและรูปแบบของภาวะผูนําเชิงบารมีที่มีมุงประเด็นไปยัง ภาวะผูนําที่สามารถมองเห็นไดชัด 
ซ่ึงกลาวถึงความแตกตางในดานตรงขามจากบทบาทปฏิกิริยาพื้นฐานดานความพอใจสวนตัวไปสู

ความสนใจคนอ่ืน ที่อาจกลาวไดวาผูนําทําอะไรก็ไดใหดีที่สุดเพื่อหมูคณะของตนเอง  
    แบส  และอโวลิโอ (Bass & Avolio ,1995, pp.9-16) ไดเริ่มเสนอแนวคิด

ในเรื่องการใหความใสใจเฉพาะรายบุคคลซึ่งเปนสวนประกอบของภาวะผูนํา  และเปนคุณลักษณะ
ของวัฒนธรรมองคการนั้น ๆ และแนวคิดที่วานี้ไดถูกนํามาศึกษาในแงทฤษฎีที่ยืนอยูบนหลักการ
ความเปนเหตุเปนผล ในขณะที่เบิรนส (Burns,1978; cited in Bass, 1981, p. 207) กลาวถึงภาวะผูนํา
อาจจะกระตุนความตองการที่แทจริง เพื่อความเจริญกาวหนาและยังไดเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับ
สภาวะผูนําในอนาคตวา  การกระตุนใหเกิดสติปญญาอาจจะตองคนหาวิธีการใหม ๆ เพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการตัดสินใจ นอกจากน้ีแลวยังไดจําแนกองคประกอบของภาวะผูนําการปฏิรูป
ออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา 
และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ซ่ึงเขาเชื่อวาอาจชวยใหเกิดอิทธิพลของการพัฒนาผูนําไปสู
ผูตาม 

    องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยองคประกอบ 
4  ดานดังนี้      

(1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ (Idealized Influence : II ) 
(2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
(3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) 
(4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีและการศึกษาวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา  พฤติกรรมผูนําและ
คุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล จะเห็นไดวาองคประกอบของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนั้นมีมากมาย  
ซ่ึงสรุปไดตามความหมายของภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงที่เนนวา  ผูนํา  ตองเปนผูมีจริยธรรม
มีความสามารถในการกระตุนใหผูตามมีความศรัทธา ใหความไววางใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
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โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ผูนําและผูตามตางยกระดับคุณธรรม
ซึ่งกันและกัน  จึงอาจสรุปวาองคประกอบของภาวะผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีหลายดาน 
ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) 
(ชรัตน จีนขาวขํา, 2547, หนา 26) 
 2.3.6  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  ภาวะผูนํา เปนบทบาทหนึ่งในหลายๆ หนาที่ของผูนํา หรือผูบริหาร ซ่ึงเปนกระบวนการ
ของการมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันของผูนําและผูตาม ในการนําองคการไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคภาวะผูนําจึงมี
ความสําคัญตอการบริหารงาน และเปนเครื่องมือในการชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของหนวยงานเปนศิลปะ
ในการบริหารที่ตองการพัฒนาสูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมี องคประกอบที่สําคัญคือ 
   1)  องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
     ในการศึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
ไดมีนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงลักษณะขององคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ไวดังนี้ 

    กนกอร ยศไพบูลย (2546, หนา 21) ไดกลาวถึง ทักษะพื้นฐานของภาวะผูนํา 
หรือการเปนผูนํา จะตองมีความรูความสามารถในวิชาชีพ  ดังนี้ 
    (1)  ความสามารถในการเปนผูนํา 
    (2)  ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม 
    (3)  ความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ 
    (4)  ความสามารถในการสรางและพัฒนาทีมงาน 
    (5)  ความสามารถในการบริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 
    (6)  ความสามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณไดถูกตองแมนยํา 
    (7)  ความสามารถในการสอนงาน และฝกงานแกสมาชิก 
    (8)  ยุทธวิธีที่ทําใหสมาชิกปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
    (9)  ความสามารถในการบริหารตนเอง 
    (10)  ความสามารถในการเรียนรู 
    วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 5-7) ไดกลาวถึง องคประกอบหลักของภาวะผูนํา
ที่มีอิทธิพล อันกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง คือ 
     (1)   ผูนําและผูตาม การมีอิทธิพลระหวางผูนํา และผูตามเปนแบบสองทางไมได
หมายความถึงเฉพาะผูนําที่มีอิทธิพลตอผูตามเทานั้น ดังนั้นผูตามก็สามารถแสดงบทบาทภาวะผูนําได 
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เมื่อจําเปนและผูนําที่ดีก็สามารถจะปรับบทบาทเปนไดทั้งผูนําและผูตาม และผูนําที่ดีมักจะพัฒนา
ทักษะภาวะผูนําใหแกผูตาม 
    (2)  การมีอิทธิพล เปนกระบวนการของผูนํา ในการสื่อสารความคิดเพื่อใหไดรับ
การยอมรับและมีแรงจูงใจ เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากผูตามในการนําความคิดนั้นไปสูการปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
    (3)  วัตถุประสงคขององคการ และมีความทาทายนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล 
    (4)  การเปลี่ยนแปลง การมีอิทธิพลและการกําหนดวัตถุประสงคองคการใดๆ 
ตองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ ใหกาวหนาตอสังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
    (5)  คน ในการทํางานนั้นผูนําและผูตามจะตองเกี่ยวพันกับบคุคลอื่นอีกหลายคน
หลายกลุมจึงจะตองแสดงภาวะผูนํา และชวยเหลือใหบุคคลเหลานั้นประสบผลความสําเร็จดวย 
  

2.4  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส  และอโวลิโอ 
 

 แบส  และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, pp. 9 -16)ไดเร่ิมเสนอแนวคิดในเรื่องการให
ความใสใจเฉพาะรายบุคคลซึ่งเปนสวนประกอบของภาวะผูนํา  และเปนคุณลักษณะของวัฒนธรรม
องคการนั้น ๆ และแนวคิดที่วานี้ไดถูกนํามาศึกษาในแงทฤษฎีที่ยืนอยูบนหลักการความเปนเหตุเปนผล 
ในขณะที่เบิรนส (Burns, 1978; cited in Bass, 1981, p. 207)  กลาวถึงภาวะผูนําอาจจะกระตุน
ความตองการที่แทจริง เพื่อความเจรญิกาวหนาและยังไดเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับสภาวะผูนําในอนาคตวา  
การกระตุนใหเกิดสติปญญาอาจจะตองคนหาวิธการใหม ๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้แลวยังไดจําแนกองคประกอบของภาวะผูนําการปฏิรูปออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก  การมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ซ่ึงเขาเชื่อวาอาจชวยใหเกิดอิทธิพลของการพัฒนาผูนําไปสูผูตาม องคประกอบของ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ แบสส  และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, pp. 9 -16) ประกอบดวย
องคประกอบ 4  ดานไดแก  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา  
และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ดังรายละเอียดแตละดานดังตอไปนี้     
 2.4.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  
 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดล
สําหรับผูรวมงาน ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทาํใหผูรวมงานเกิด
ความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน ผูรวมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการ
เลียนแบบผูนํา ส่ิงที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถ
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ถายทอดไปยังผูรวมงาน ผูนําจะตองมีความสม่ําเสมอ มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุม
อารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนผูมีศีลธรรมและ
จริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชน

แกผูอ่ืนและเพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ 
ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณความเชื่อและคานิยมของผูนํา จะเสริม
ความภาคภูมิใจความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานรูสึก เปนพวกเดยีวกับ
ผูนําโดยอาศัยวิสัยทัศน และการมีจุดประสงครวมกันผูนําแสดงความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึก
เปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูรวมงานจะเลียนแบบ และพฤติกรรมของผูนํา
จากการสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพตนเองผูนําการเปลี่ยนแปลง 
จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ  
  2.4.2 การสรางแรงบันดาลใจ  
 การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจ ใหเกิดแรงบันดาลใจ
กับผูรวมงานโดยการสรางแรงบันดาลใจ การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานตอผูรวมงาน 
ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรนโดยการสราง
เจตคติที่ดีในแงบวก ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและ
ส่ือความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัว หรือความผูกพันตอเปาหมายและ
วิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูรวมงานมองขามผลประโยชนของตนเอง เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจ
ขององคการ ชวยใหผูรวมงานพัฒนาความผูกพันของตนเองตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวา 
การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้น ผานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูรวมงานรูสึกวาตนเอง
มีคุณคาและกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญา
ชวยใหผูรวมงานจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 2.4.3 การกระตุนทางปญญา  
 การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน 
เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหา
อยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การมองปญหา
การเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางแบบใหม มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ 
ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูรวมงานใหพยายามหาทาง
แกปญหาดวยวิธีการใหมๆกระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิพากษวิจารณ
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แมวาความคิดนั้นจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูรวมงานรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้น

เปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรวมงาน

วาปญหาทุกอยางตองสามารถแกไขได แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวา
สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือ รวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน 
ผูรวมงานจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุน
ทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานในการที่จะตระหนัก เขาใจ
และแกไขปญหาดวยตนเอง 
   2.4.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  
  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล
ในฐานะเปนผูนําใหการ ดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลและทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและ
มีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช และเปนที่ปรึกษาของผูรวมงานแตละคน เพื่อพัฒนาผูรวมงาน ผูนํา
จะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และความเติบโตของ
แตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานใหสูงขึ้น นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัตติอผูรวมงาน
โดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุนคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวาบางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจ
ดวยตัวเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดมากกวาบางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา มีการสื่อสาร
สองทาง มีการจัดการโดยการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธกับ
ผูรวมงานเปนการสวนตัวใสใจตอความกังวลของผูรวมงาน ผูนําจะรับฟงผูรวมงาน ผูนําจะมี
การมอบหมายงาน เพื่อเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาผูรวมงาน เปดโอกาสใหผูรวมงานไดใช
ความสามารถพิเศษอยางเต็มที่ และเรียนรูส่ิงใหมๆ ที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะคอยดูแลใหคําแนะนํา 
ใหการสนับสนุน และชวยใหผูรวมงานกาวหนาในการทํางานที่ไดรับผิดชอบอยูโดยผู รวมงาน
ไมรูสึกวากําลังถูกตรวจสอบจากผูนํา 
  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นับวามีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลอยางมากในหนวย 
งานราชการทั่วไป หรือในวงการดานธุรกิจก็เชนเดียวกัน เพราะถือวาเปนทฤษฎีที่นิยมของผูนําหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโดยใชกระบวนการภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผูนําที่มีประสิทธิผล เพื่อเปนนักบริหารสูมืออาชีพตามสถานการณ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติตอไป 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  รุงกานต รอดเรื่อง (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ตามความคิดเห็นของขาราชการครู 
จําแนกตามตําแหนง ขนาดโรงเรียน และเขตการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู อยูในระดับมาก  ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูตําแหนงตางกัน ไมแตกตางกัน ภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดตางกัน ไมแตกตางกัน และภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในเขตการศึกษาตางกัน ไมแตกตางกัน 
 ชรัตน  จีนขาวขํา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแกการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการสรางบารมี และ
ดานการคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลเปนลําดับสุดทาย ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 โดยรวมจําแนกตามเพศ ประเภทสถานศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการสรางแรงบันดาลใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.5) 
สวนดานการสรางบารมี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
  ขวัญชัย  พูลเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบานโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา  
ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยรวม และรายดานในระดับมาก  
ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน  ดานการมุงความสําคัญรายบุคคล  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเวน ดานการกระตุนการใชปญญาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ภาวะความเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามประสบการณในการบริหารงานโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ธวัชชัย  หอมยามเย็น (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยภาพรวมพบวา  
ผูบริหารสถานศึกษามีระดับ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 
และครูผูสอนอยูในระดับมาก เรียงจากมาไปหานอย ดังนี้  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุนทางปญญา ตามลําดับ 
สวนดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยเฉพาะผูบริหารฟงเรื่องราว และความคิดเห็นของ
ผูรวมงานดวยความสนใจ และตั้งใจจริง อยูในระดับ มากที่สุด 
 สรินทรรัตน  มุสิการยะกูล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 
เขต 2 พบวา ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก การสรางบารมี การเสริมแรงบันดาลใจ  การกระตุน
ทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล  ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5  ยกเวน ดานการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึง
ความเปนเอกบุคคล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดาน พบวา  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 นพพงศ   เกิดแจง  (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพตามตําแหนง โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนแรงบันดาลใจ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะ

ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
สวนการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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  สราญรัตน จันทะมล (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายดานพบวา ผูบริหารมีระดบัภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงอยูในระดับ มาก ภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง
ที่ผูบริหารแสดงออกมากกวาดานอื่นคือ ดานการอิทธิพลเชิงอุดมการณ สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่ผูบริหารแสดงออกนอยกวาดานอืน่ คือ ดานการกระตุนทางปญญา 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 คอช (Koch, 1991; อางถึงใน สราญรัตน  จันทะมล, 2548, หนา  30) ไดศึกษาการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในประเทศสิงคโปรจํานวน 90 โรงเรียน  โรงเรียนละ 
20 คน ผลการวิจัยพบวา ผลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสามารถ
ทาํนายการเปนพลเมืองดีขององคการ (Organizational citizenship behavior)  ความผูกพันกับองคการ
ความพึงพอใจและการปฏิบัติงานขององคการโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงทํานายความพึงพอใจและความผูกพันไดเพิ่มขึ้นจากภาพผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

 เบนนิส และนานัส (Bennis & Nanus, 1985; อางถึงใน เศาวนิต เศวนานนท, 2541, หนา 32) 
ไดใชเวลา 5 ป ในการศึกษาและวิจัยผูนําทั้งหมดจํานวน 90 คน โดยจํานวน 60 คน จากองคการธุรกิจ 
และ 30 คน จากองคการของรัฐ การวิจัยใชการสัมภาษณแบบไมมีรูปแบบประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง 
และยังใชการสังเกตประกอบดวย การสัมภาษณจะถามถึงจุดเดน จุดดอยและการตัดสินใจสําคัญๆ 
ในอาชีพของพวกเขา ส่ิงที่มีอิทธพิลตอปรัชญาการจัดการหรือแบบการจัดการไดพบวา มีความแตกตางกัน
มากระหวางผูนําและมีจํานวนนอยมากที่จะแสดงชัดเจนใหเห็นวาเปนผูนําแบบความสามารถพิเศษ 
(Charismatic Leader) ผูนําจะมีลักษณะที่พบเห็นธรรมดาไมวาจะเปนบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั่วๆไป 
อยางไรก็ตามก็มีส่ิงที่ชี้ชัดใหเห็นวาอะไรเปนปจจัยที่ชวยทําใหผูนําแบบแปลงรูป (Transformational 
Leadership)  มีประสิทธิภาพ การศึกษาไดสรุปขอคิดเห็นเพื่อใหผูนํา ไปใชในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
องคการของตนในภาวะที่ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถพาองคการอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่นําเสนอตามลําดับแสดงใหเห็นวาผูบริหารเปนบุคคล

ที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใชแบบภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, p. 19) จะสามารถทํานาย
ตัวแปรตาง ๆ เชน ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ความพึงพอใจในการทํางาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมได ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูที่มีความสําคัญและมีคณุภาพ
อยูบนพื้นฐานของความหลากหลาย ความแตกตางระหวางบุคคล และการสรางกลไกขับเคลื่อน 
การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่องซ่ึงแบบผูนําดังกลาวนาจะเปนแบบภาวะผูนําที่ทําใหผูบริหาร

สถานศึกษาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพได 
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2.6  สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวจิยัในตางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
และครู จํานวน 4 ดาน โดยใชกรอบแนวคิดของของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, pp. 9-16) 
คือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และ
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ดังนี้ 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา
คนหาแรงจูงใจของขาราชการ กระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึก ความตองการและพยายาม
ใหไดการตอบสนองที่สูงกวา พัฒนาขาราชการครูซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการครู
มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองฝายโดยองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
    1)  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือ
เปนโมเดลสําหรับผูรวมงาน ผูนําจะเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูรวมงาน
เกิดความภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน ผูรวมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการ
เลียนแบบผูนํา  
    2)  การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจ ใหเกิด
แรงบันดาลใจกับผูรวมงานโดยการสรางแรงบันดาลใจ การใหความหมายและทาทายในเรื่องงาน
ตอผูรวมงาน ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit)ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออก
ซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีในแงบวก ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงาม
ของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัว หรือ
ความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 
    3)  การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึง
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา
ในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดกีวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิด
และการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ 
(Reframing) การมองปญหาการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางแบบใหม  
    4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวกับบุคคล
ในฐานะเปนผูนําใหการ ดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลและทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและ
มีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา(Advisor) ของผูรวมงานแตละคน เพื่อพัฒนา
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ผูรวมงาน ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์และความเติบโต
ของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานใหสูงขึ้น 
 


