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

บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
            
            โลกในปจจุบันนี้ถือไดวาเปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิวัฒนาการตาง ๆ ของโลก  
เปนยุคที่เรียกไดวายุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุก ๆ ดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สิง่แวดลอม  มีการแกงแยงแขงขันกันอยางรุนแรง
ในทุก ๆ เรื่องอยางตอเนื่อง  แตละประเทศทั่วโลก  จะตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลายิ่งประเทศ
ที่ยังลาหลังหรือกําลังพัฒนาจะตองเรงพัฒนา  วางแผน  หาวิธีการ  เตรียมกลยุทธ  เพื่อจะนําประเทศ
ใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลง  และนําประเทศของตนใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ  
ในโลกได  ประเทศไทยเปนหนึ่งในสังคมโลกที่ตองเรงพัฒนาและปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
ตองมีการปฏิรูปกันหลายดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจระบบการเงินการคลัง  การเมือง  ระบบราชการ  
และการจัดการศึกษา  เปนตน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 9) 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  
ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห  รูจักแกปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักเรียนรูดวยตนเอง
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2-3)  การศึกษา
เปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข  สามารถพฒันาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ในทุก ๆ ดาน  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6  วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  มีความรู  คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มาตรา 39  สาระสําคัญใหกระทรวงมีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  
ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  เพื่อใหสถานศึกษาสรางคน
และสรางความรูสูสังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา  40  กลาววาใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แตละสถานศึกษาทําหนาที่กํากับ  และสงเสริมสนับสนุน
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กิจการของสถานศึกษา  มีการบริหารแบบผูมีสวนไดสวนเสียตองรวมกันรับผิดชอบ  รวมกันตัดสินใจ  
ซ่ึงเปนการสรางทีมงาน  ระดมสมอง  เกิดความรักความสามัคคีเปนพลังในการแกไขปญหา  มาตรา  47  
ระบุใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  จะมีการประเมิน
ทั้งดานผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และผูปกครอง  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดเปน
มาตรฐานดานปจจัย  ตามมาตรฐานที่ 19  กําหนดไววา  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดี  
โดยตองเปนผูบริหารที่อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  มีความเมตตา  กรุณา  
มีความรับผิดชอบ  ยุติธรรม  ซ่ือสัตย  มีการครองตนที่ดี  ไมมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเกี่ยวของกับอบายมุข  
ส่ิงเสพติด  มาตรฐานที่  20  กําหนดไววา  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  
เปนผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาที่ทันการเปลี่ยนแปลง  มีความเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธ
เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ  และมีความเปนประชาธิปไตย  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  
2544, หนา 15)  
 ผูบริหารสถานศึกษา  ในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา  จะตองแสดงออก
ซ่ึงภาวะใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ  คน  เวลา  สถานที่  ตลอดจนสภาพแวดลอม
ในบริบทดังกลาว  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นถึงผลการจัดการศึกษาและ
การบริหารงานในสถานศึกษา  ดังที่  อรรณพ  พงษวาท  (2540, หนา 58) กลาวไววา  คุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนเชนไร  ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการบริหาร
สถานศึกษา  ผูบริหารมีความจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางภารกิจของโรงเรียนกับบุคคลผูทํางาน  
ทําอยางไรจึงจะใหงานมีประสิทธิภาพ  และครูมีความสุขในการทํางาน  คือ  ไดทั้งงานและทั้งใจ
ของผูทํางาน  เพราะผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนผูควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ ไปทุกสวน  
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับจึงมีความสําคัญไมแพกัน  ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะมีลักษณะตางๆ  
ที่บงบอกถึงความเปนผูบริหารทั้งดานบุคลิกภาพ  ความรูความสามารถ  มีบารมี  มีอํานาจ  เปนผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูอาวุโส  แตส่ิงที่ขาดไมไดก็คือ  ภาวะผูนําที่จะตองนําพาสถานศึกษา  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ไปสูการพัฒนา  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของการศึกษาชาติ 
 ภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดังที่   
ลิแพม  และฮอช  (Lipham & Horch, 1974, p. 34)  ชี้ใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบสําคัญ
ตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง ๆ การสรางภาวะผูนําที่ดีนั้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับ
ผูบริหารทุกคน  ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค  จึงตองสงเสริมใหเกิดระบบ
ความรวมมือในองคการ  ทําใหบุคลากรมีความยินดี  เต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงสอดคลองกับรีเออรเดน (Riordan, 1987; อางถึงใน มนัส  ญาติเจริญ, 2544, หนา 4)  ที่วาความพึงพอใจ



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

 

3 

ในการทํางานของครูมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร  
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการนําพาการศึกษาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว  
นอกจากนี้แลว  ผูนํายังเปนผูสรางคานิยม  แรงบันดาลใจ  และความเชื่อ  รวมทั้งตองสื่อสารแกนของ
คานิยมและความเชื่อดังกลาวสูผูตาม  ผูนําตองมีวิสัยทัศน  มีทักษะการทํางานเปนทีม  มีการประสาน
ความรวมมือ  มีทักษะการติดตอส่ือสาร  มีความรูทางการศึกษาเปนอยางดี  และตองมีกระบวนการ
คนหา  และพัฒนาศักยภาพผูตามอยางเหมาะสม  กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-2)  กําหนด
นโยบายกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาโดยตรง 
ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารงานทั่วไป  โดยเฉพาะการปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตร  และการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  จึงไดมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง  เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ในยุคที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารยิ่งตองมีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะ

ความเปนผูนํา  ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  หรือมีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change 
Leadership)  ดังนั้นผูบริหารจึงมีบทบาทในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  และ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  
มีความสุข  และมีความเปนไทย  ตองอาศัยความรู  ความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะความเปนผูนําที่ดี  (สินินธร  จันทรผง, 2546, หนา 1)  ผูบริหารจึงตองมีคุณลักษณะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  (Change  Leadership)  โดยเฉพาะการมีคุณลักษณะและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิด  ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ  SEDL  (Southwest  Education  Development 
Laboratory, 2005, Online)  ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา  6  ดาน  ไดแก 
1)  การมีวิสัยทัศนอยางชัดเจน  2)  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือองคกร
แหงการเรียนรู  3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  5)  การปฏิบัติงาน
และปรับปรุงงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  และ  6)  การใชหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(สมชาย  เทพแสง  และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 42-43) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนหนวยงานประสานนโยบาย  กํากับ  ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ทั้งนี้ผูบริหารจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาและ

การบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ  ใหประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงค  จากการรายงาน
ผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (2550, หนา 4-6) ไดสรุปถึงปญหา 
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อุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
วายังมีหลายประการ  อาทิ  ผูบริหารขาดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการศึกษา 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในไมเปนระบบ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยังต่ําเกณฑ  ยังขาดทักษะและประสบการณดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และ
รวมทั้งขาดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่จะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น  
ดังนั้นเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความรู 
ความสามารถ  และคุณลักษณะผูนําใหเหมาะสมกับนโยบายการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งมีการปรับปรุง  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหเปนผูบริหารมืออาชีพ  สามารถปฏิบัติงาน
ไดในทุกสถานการณ  มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change  Management)  และ
มีคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change  Leadership)  ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ในฐานะที่ ผูวิจัยดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถ
นําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุง  คุณลักษณะความเปนผูนําทางการศึกษาสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  และเตรียมพรอม
สําหรับการปฏิบัติงานตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหประสบผลสําเร็จตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.2.1  เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตาม  ตําแหนง  และประเภทของสถานศึกษา 
 
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  ทําใหทราบถึงลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  
 1.3.2  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน  และพัฒนาความเปนผูนําทางการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 



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

 

5 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  
 การวิจยัคร้ังนี้  มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
 1.4.1  ใชแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ SEDL (Southwest  Education 
Development  Laboratory, Online, 2005)  ประกอบดวย  คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  6  ดาน  ไดแก  การมีวิสัยทัศน  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ 
หรือองคกรแหงการเรียนรู  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  
การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  และการใชหลักการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงเปนลักษณะ
ของผูบริหารที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  และการไดรับการกระจายอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการ
 1.4.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
                            1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร จํานวน  127  คน  และครู  จํานวน 1,649  คน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน  127  แหง 
               2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  127  คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  และครู  จํานวน  313  คน  กําหนดขนาดกลุมตวัอยาง ตามตารางของเครจซี่
และมอรแกน  (Krejcie  & Morgan, 1970, p. 608)  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นชนิดสัดสวน 
(Proportional  Stratified  Sampling)  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  440  คน    

  1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา   
              1)  ตัวแปรตน  ไดแก 
      (1)  ตําแหนง  จําแนกเปน 
    ก.  ผูบริหาร 
    ข.  ครู 
   (2)  ประเภทของสถานศึกษา 
    ก.  เปดสอนชวงชั้นที่  1-2  
    ข.  เปดสอนชวงชั้นที่  3-4 
              2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  แบงออกเปน  6  ดาน  ดังนี้ 
   (1)  การมีวิสัยทัศน   

      (2)  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู  
      (3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย   
      (4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี   
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      (5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง   
      (6)  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  เพื่อนํามาใชในการศึกษา  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.5.1  แนวคิดเก่ียวกับตัวแปรตน   
   1)  ตําแหนง  ไดแก  ผูบริหาร  และครู  กําหนดจากการศึกษาผลงานวิจัยของ ศุภชัย 
โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ
และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
จําแนกตามทัศนะของผูบริหาร  และครูผูสอน  จากการศึกษางานวิจัยของ บังอร อินทรามี  (2546, 
บทคัดยอ)  ซึ่งไดเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสังกัดเทศบาล 
เขตการศึกษา 5  จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  และครูฝายวิชาการ/ปฏิบัติการสอน  และงานวิจัย
ของ วุฒิชัย  วรชิน  (2546, บทคัดยอ)  ซ่ึงไดเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม  ตําแหนง
ผูบริหาร  และครู 
  2)  ประเภทของสถานศึกษา  ไดแก  ระดับการศึกษาที่เปดสอน  ซึ่งในงานวิจัยนี้
ประกอบดวย  ระดับที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 (ประถมศึกษา)  และระดับที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4  
(มัธยมศึกษา) ไดมาจากการศึกษางานวิจัยของ มิกเลอร  (Migler, 1992, p. 786)  ซ่ึงไดศึกษาคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  จําแนกตาม
ประเภทการศึกษา  หรือระดับการศึกษาที่เปดสอน  
  1.5.2  แนวคิดเก่ียวกับตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ  SEDL   
(Southwest  Education  Development  Laboratory, Online, 2005)  ประกอบดวย  คุณลักษณะและ
พฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง  6  ดาน  ไดแก  1)  การมีวิสัยทัศน  2)  การมีความเชื่อวาองคกร
เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  หรือองคกรแหงการเรียนรู  3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  
4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  และ  6)  การใช
หลักการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงเปนลักษณะของผูบริหารที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  และ
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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  ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมุติฐานในการวิจัย 
 
 1.6.1  ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 

  1.6.2  ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในประเภทสถานศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2  แตกตางกัน 
 
 
 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. ตําแหนง 
1.1 ผูบริหาร 
1.2 ครู 

2.  ประเภทของสถานศึกษา 
2.1 เปดสอนชวงชัน้ที่ 1-2 
2.2 เปดสอนชวงชัน้ที่ 3-4 

คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
1.  การมีวิสัยทัศน   
2.  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลง 
     เรียนรูที่สําคัญ/องคกรแหงการเรียนรู   
3.  การเนนคณุคาของทรัพยากรมนษุย   
4.  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี   
5.  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา 
     อยางตอเนือ่ง   
6.  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  คุณลักษณะผูนํา  หมายถึง  ความสามารถในการบังคับบัญชาของผูบริหาร  ทักษะ  
ในการใชวิธีการบังคับบัญชาที่เหมาะสมตามสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 
 1.7.2  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  ผูบริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หรือใชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ  บรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ที่ไดรับมอบหมาย  หรือตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไว  ดวยความเต็มใจมากกวาการควบคุม  
 1.7.3  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  การแสดงความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและใชครูและบุคลากรปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่กําหนดไว  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม  6  ดาน  ไดแก  การมีวิสัยทัศน   
การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  หรือองคกรแหงการเรียนรู  การเนนคุณคาของ
ทรัพยากรมนุษย  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  
และการใชหลักการบริหารความเสี่ยง  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  การมีวิสัยทัศน  หมายถึง  ความสามารถในการกาํหนดนโยบาย  ทิศทาง  และ
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในดานหลักสูตรสถานศึกษา  การเรียนการสอน  ส่ือ  เทคโนโลย ี
สารสนเทศ  และการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองสภาพการปฏิรูปการศึกษา  และรองรับการเปลี่ยน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  2)  การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญหรือองคกรแหงเรียนรู  หมายถึง 
ความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  นวัตกรรม  และจัดหาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  
และการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู  บุคลากรและนักเรียน
ไดเรียนรู  รวมถึงการจัดสภาพบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 
    3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  ความสามารถในพัฒนาครูและ
นักเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงานสอนและการเรียนรู  ใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียนตามความตองการ
และจําเปนดวยวิธีการที่หลากหลาย เปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู  ความสามารถ 
และศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ  รวมทั้งใหขวัญ  กําลังใจในการทํางาน
อยางตอเนื่อง 
  4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  หมายถึง  ความสามารถในการสื่อสารของผูนํา
ที่มีประสิทธิผล  สรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน  คํานึงถึงการสื่อสารขอมูล
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ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ  และรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลอดเวลา 
  5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  หมายถึง  ความสามารถ
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  4  งาน  ไดแก  งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานงบประมาณ 
และงานบริหารทั่วไป  โดยใชหลักวงจรคุณภาพ  หรือ  PDCA  การปฏิบัติงานเนนที่การปรับปรุง
และพัฒนาอยางเปนระบบ  สม่ําเสมอ  และตอเนื่อง  มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
  6)  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ความสามารถในการจดัการภารกจิ 
ของสถานศึกษาที่มีความยืดหยุน  ไมเครงครัดจนเกินไป  ใหอิสระเสรีภาพแกครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม  บางครั้งเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบ
หรือนโยบายได  หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 1.7.4  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 2  จํานวน 127 โรงเรียน  ครอบคลุมพื้นที่อําเภอพานทอง  พนัสนิคม 
เกาะจันทน  และบอทอง  
 1.7.5  ตําแหนง  หมายถึง  ผูที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  แบงเปน  2  ระดับ  คือ   
   1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูรักษาการณในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2 
ในปการศึกษา  2550 
   2)  ครู  หมายถึง  ขาราชการประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2 ในปการศึกษา 2550 
 1.7.6  ประเภทของสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตางกัน  จําแนกตาม
ระดับการศึกษาที่เปดสอน  ในปการศึกษา 2550  แบงออกเปน  2  ระดับ  คือ 
   1)  เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  (ประถมศึกษาปที่ 1-6  และรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา)  
   2)  เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4  (มัธยมศึกษาปที่ 1-6)  
 
  
 

 
 


