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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

 2.1  แนวคิดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1  นโยบายการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ 

          2.1.2  บทบาทหนาที่ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
          2.1.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

          2.1.4  ขอบขายการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          2.1.5  บทบาท  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1.6  สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 2 
  2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา 
      2.2.1  ความหมายของผูนํา 
   2.2.2  ความสําคัญของผูนํา 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
        2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํา 
        2.3.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
                        2.3.3  ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา 
     2.3.4  ลักษณะผูนําและองคประกอบของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี                        

 2.4  แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง 
     2.4.1  จุดเริ่มตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง 

          2.4.2  อุปสรรคและปญหาของการเปลี่ยนแปลง 
                        2.4.3  คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
                        2.4.4  ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 
 



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

 

11 

  2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1  แนวคิดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  
  2.1.1  นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

    1)  ความเปนมาและความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
     การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีความมุงหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ  เปนคนดีมีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  การดําเนินงานตามแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเปนตองยึดเงื่อนไขและ

หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
   (1)  ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ  (School  Based  Decision  Making) 
เปนแนวคิดที่มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง  โดยยึดประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียน 
   (2)  การมีสวนรวม  (Participation)  กําหนดใหบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น

หรือรวมกํากับดูแล  เปนตน 
   (3)  การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  การกระจายอํานาจดานการบริหาร
จัดการศึกษาดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ใหคณะกรรมการ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
   (4)  ความรับผิดชอบตรวจสอบได  (Accountability)  มีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของผูรับผิดชอบ  หลักความรับผิดชอบนี้ถือวาใครไดรับมอบหมายหนาที่ใด
ตองรับผิดชอบทํางานนั้นใหเกิดผลดีที่สุดและตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได  เพื่อเปนหลักประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้น 
    ทั้งนี้  ไดกําหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา  อันจะนําไปสู
การปฏิรูประบบบริหารจัดการจากแบบเดิมที่เนนการรวมอํานาจไวที่สวนกลางไปสูการบริหาร

แบบกระจายอํานาจ  โดยเฉพาะมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
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จัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบิหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสู

สังคมคุณธรรม  คุณภาพ  สมรรถภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 2)  การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
   รัฐบาลไดแถลงนโยบายการศึกษาตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันศุกรที่  3 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  วา  “เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  มุงมั่นที่จะขยายโอกาส
ทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  เสริมสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  
สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยง
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษา
จะเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและทองถ่ิน  รวมทั้งการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม  คุณภาพ  สมรรถภาพ
และประสิทธิภาพ”  และหนึ่งในนโยบายนั้น  คือ  การจัดการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปสู
เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและทองถ่ิน  ซ่ึงถือวาเปนนโยบายสําคัญ  ถาสามารถขับเคลื่อนไปสู
การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณแหงนโยบาย

ดังกลาว  ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อนํานโยบายการกระจายอํานาจ
ไปสูการปฏิบัติ  5  มาตรการ  ดังนี้ 
   มาตรการที่  1  จัดระบบการกระจายอํานาจดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหาร 
งานบุคคลและการบริหารทั่วไป  สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
   มาตรการที่  2  พัฒนาผูบริหาร  ศึกษานิเทศก  และครูแกนนํา  ของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถขยายผลไดเต็มพื้นที่

   มาตรการที่  3  นํารองการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพรอมในทุกเขตพื้นที่ 
   มาตรการที่  4  เปลี่ยนสถานะของอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการและ
มีศักยภาพและความพรอมเปนสถาบันอุดมศึกษาในกับของรัฐตามความสมัครใจของแตละแหง 
   มาตรการที่  5  จัดระบบการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาดานอาชีวศึกษา
ตามหลักการบริหารที่ใชสถานศกึษาเปนฐาน 
     จากนโยบายและมาตรการดังกลาวประกอบกับมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และมาตรา  44  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดกําหนดกฎกระทรวง
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กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. 2550  เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  โดยกําหนดรูปแบบของการกระจายอํานาจ  ดังนี้ 
    (1)  รูปแบบโดยกําหนดการกระจายอํานาจไวในกฎหมาย 
    (2)  รูปแบบมอบอํานาจจากผูมี อํานาจตามกฎหมายจากสวนกลางไปสู
เขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
     (3)  รูปแบบการแบงอํานาจ  โดยการแบงอํานาจใหมีผูปฏิบัติราชการแทน    
 2.1.2  บทบาทหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท  และอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม  และกํากับดูแล
การจัดการศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภทกําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
และการกีฬาเพื่อการศึกษา  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  มีสวนราชการดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 4-5) 
 1)  สํานักงานรัฐมนตรี 
 2)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
 3)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 4)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 6)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีสวนราชการ  ดังนี้ 
 1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจัดหวัด  สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ / กิ่งอําเภอ  
และสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ / กิ่งอําเภอ  เพื่อจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยงาน
ที่อยูภายใตการกํากบัดแูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มหีนาทีใ่นการดําเนนิการ
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  (ราชกิจจานุเบกษา, 
2542, หนา 24)  และมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ, 2546, หนา 22)  โดยอํานาจหนาที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  มีดังตอไปนี้ 
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 1)  อํานาจหนาที่ในการบริหาร  การจัดการศึกษา  และการพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2)  อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการ  และการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
 3)  รับผิดชอบการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2546  ดังนี้  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 121) 
 1)  กลุมอํานวยการ 
 2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
 3)  กลุมนโยบายและแผน 
 4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ในระยะแรก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา  เพื่อทําหนาที่สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  โดยใหยุบเลิกภายในสามป
นับตั้งแตการจัดตั้งสวนราชการดังกลาว 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนหนวยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
และตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
ไดกําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 20)  ดังนี้ 

  2.1.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล 
 สถานศึกษานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่หรืออํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งที่กําหนดไวในกฎหมาย  คือเปนสวนราชการที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได  สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา
รับผิดชอบตามที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง  เชนเดียวกับสถานศึกษา
ไมเปนนิติบุคคล  สวนอํานาจหนาที่ที่ เพิ่มขึ้นในฐานะนิติบุคคล   กําหนดไวในมาตรา   59  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
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ที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราชพัสดุ  ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
และที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียม  
สถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย  วัตถุประสงค  และภารกิจของสถานศึกษา  สถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว  นอกจากจะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ใหถือปฏิบัติแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินกิจการ  หรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ  
งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  Management)  และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี  (Good  Governance)  ที่ยึดหลักทั้งหลักนิติธรรม  หลักคุณ ธรรม  หลักการมีสวนรวม  
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา  เปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศน  และนโยบายไปสู
การปฏิบัติ 
 การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  มีจุดมุงหมายที่สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระ  
มีความเขมแข็งในการบริหาร  เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว  รวดเร็วและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่น  และประเทศชาติ  ดังนั้น  สถานศึกษา
จึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการรวบรวม  และจัดระบบขอมูล  วางแผน
และดําเนินการตามแผน  ศึกษากฎหมาย  กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ  ใชการบริหารที่เนนการมีสวนรวม  
มีการจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง  เนื่องจากสถานศึกษาที่ เปนนิติบุคคลมีสถานภาพ
ที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาที่ไมเปนนิติบุคคล  
ดังนั้น  ในการบริหารงานผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคลจึงควรระมัดระวัง
เพราะอาจถูกฟองรองกรณีไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายแลวทําใหผูอ่ืนเสียหาย  ตองระมัดระวัง
ในการกระทํานิติกรรมสัญญาตองรับผิดชอบฐานละเมิด  โดยเฉพาะการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
หรือสื่อ  สิ่งประดิษฐที่ เปนนวัตกรรมทางการศึกษา   ในการบริหารงานเงินและทรัพยสิน  
ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกตองเปนปจจุบันมีการควบคุม  
รักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชการไดเสมอ  รวมทั้งระมัดระวังการใชประโยชนจากเงินรายได
ที่เกิดจากทรัพยสิน              

 2.1.4  ขอบขายการปฏิบตังิานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษารวมถึงประสานงาน
กับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา  และหนาที่ที่อยูขอบขาย
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีขอบขายกวางขวางมาก  ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดแบงแยกภารกิจหรือความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาไวหลายประการ  ดังนี้ 
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 วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีรกุล  (2533, หนา 80-81)  กลาววา  หนาที่ของผูบริหาร
ก็คือ  บริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุผลตามความมุงหมายของการศึกษา  งานการบริหารโรงเรียน
ที่ผูบริหารจะตองทําการบริหาร  ซ่ึงแบงออกเปนหัวขอใหญ  6  หัวขอ  คือ  การบริหารวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารอาคารสถานที่  การบริหารงานธุรการ  
และการบริหารงานของโรงเรียนใหสัมพันธกับชุมชน  และมีหนาที่อ่ืน ๆ ที่ผูบริหารควรมีดังนี้ 
 1)  รับผิดชอบงานที่อยูในความรับผิดชอบ  จํานวน  6  ดาน 
 2)  ชวยเสริมสรางใหปริมาณงานและคุณภาพของงานดีขึ้น 
 3)  สอนหรือแนะวิธีการปฏิบัติงานใหแกผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4)  ตดิตอและประสานงานในหนวยงานใหไดผลดี 
 5)  ส่ังงานและควบคุมงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 แคมพเบล, บริดส  และไนสแตรด  (Campbel, Bridges &  Nystrad, 1978,  p. 116; อางถึงใน  
มนัส ญาติเจริญ, 2544, หนา 186)  ไดจําแนกหนาที่ของครูใหญไว  6  ประการ  คือ   
 1)  การบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (School-community 
Relationships) 
 2)  การบริหารหลักสูตรและการสอน  (Curriculum  and  Instruction) 
 3)  การบริหารกิจการนักเรียน  (Pupil  Personnel) 
 4)  การบริหารอาคารสถานที่  (Physical  Facilities) 
 5)  การบริหารงานบุคคล   

  6)  การบริหารการเงินและธุรการ (Finance and  Business  Management) 
 ในการบริหารโรงเรียน  ภิญโญ  สาธร (2543, หนา 356-357)  ไดกลาวไววา  ครูใหญ  หรือ

อาจารยใหญ  มีหนาที่ซ่ึงจะตองทําในการบริหารถึง  7  ประการ  คือ 
  1)  การบริหารบุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงหมายถึงครู  เจาหนาที่  คนงานและภารโรง  

เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกฝาย 
  2)  การปกครองและการแนะแนวนักเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน  ตลอดจน

การติดตอกับผูปกครองนักเรียน 
  3)  การบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร  แบบเรียน  หนังสือ  วัสดุอุปกรณ

ประกอบการสอนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และการบริหารการสอน  เพื่อที่จะกอใหเกิดการสอน
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

  4)  การบริหารงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนในฐานะที่โรงเรียนเปนผูนําของชุมชน  
และเปนศูนยของชุมชนเพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ดานและรับความชวยเหลือและคําแนะนํา
จากชุมชนดวย  ในทํานองกระบวนการ  2  ทาง 
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  5)  การจัดระบบบริหารโรงเรียน  กําหนดอํานาจหนาที่  และแผนภูมิของโรงเรียน  
(Organization  Chart)  เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการที่ดี 

  6)  การจัดการเกี่ยวกับอาคาร  สถานที่  บริเวณ  และพัสดคุรุภัณฑ 
  7)  การบรหิารงานธุรการ  หรืองานเสมยีน  (Clerical  Work)   เอกสารตาง ๆ การเงนิ  

และงานบริการตาง ๆ ของโรงเรียน 
  สมิท  และคนอ่ืน ๆ  (Smith & Others, 1961, p. 170; อางถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2547,  

หนา 80-81)  ไดกลาวถึงงานที่ผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติไว  7  ประการ ดังนี ้
  1)  การบริหารงานวิชาการ  ผูบริหารตองใชเวลากับงานวิชาการ  40  เปอรเซ็นต 
  2)  การบริหารบุคคล  ผูบริหารใชเวลากับงานบุคคล  20  เปอรเซ็นต 
  3)  การบริหารกิจการนกัเรียน  ผูบริหารใชเวลากับงานกิจการนักเรียน  20  เปอรเซ็นต 
  4)  การบริหารการเงิน  ผูบริหารตองใชเวลากับงานการเงิน  5  เปอรเซ็นต 
 5)  การบริหารอาคารสถานที่  ผูบริหารตองใชเวลากับงานอาคารสถานที่  5  เปอรเซ็นต 
 6)  การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชนุชน ผูบริหารตองใชเวลากับ

งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุนชน  5  เปอรเซ็นต 
  7)  การบริหารธุรการอื่น ๆ ผูบริหารตองใชเวลากับงานธุรการอื่น ๆ 5  เปอรเซ็นต 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-73)  ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เปนนิติบุคคล  โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว  4  ดาน  ดังนี ้
  1)  กลุมงานการบริหารวิชาการ  มีขอบขาย / ภารกิจ  คือ 

   (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   (3)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
   (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
    (7)  การนิเทศการศึกษา 
    (8)  การแนะแนวการศึกษา 
   (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   (10)  การสงเสรมิความรูทางวิชาการแกชุมชน 
   (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

      (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร
หนวยงาน  และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
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 2)  กลุมงานการบริหารงบประมาณ  มีขอบขาย / ภารกิจ  ดังนี้ 
    (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
    (2)  การจัดสรรงบประมาณ 

    (3)  การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
    (4)  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
    (5)  การบริหารการเงิน 
    (6)  การบริหารบัญชี 
    (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 3)  กลุมงานการบริหารงานบุคคล  มีขอบขาย / ภารกิจ  ดังนี้ 
    (1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
      (2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

    (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
   (5)  งานออกจากราชการ 

  4)  กลุมงานบริหารทั่วไป  มีขอบขาย / ภารกิจ  ดังนี้ 
    (1)  การดําเนินงานธุรการ 
    (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    (3)  การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศศึกษา 
   (4)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
    (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
    (6)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    (7)  การสงเสริมสนับสนนุดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบรหิารทั่วไป 
    (8)  การบริหารจัดการอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอม 
    (9)  การจดัทาํสํามะโนผูเรียน 
    (10)  การรับนักเรียน 
    (11)  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอัธยาศัย 
    (12)  การสงเสริมกิจการนักเรียน 
    (13)  การประชาสัมพันธ 
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    (14)  การสงเสริมสนับสนนุและประสานจดัการศกึษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร
และหนวยงานอื่น 

    (15)  การจดัระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
    (16)  งานบรกิารสาธารณะ 
    (17)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 จากการศึกษาหนาที่ขอบขาย  ภารกิจ  การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาจะเห็นไดวา
ที่นักการศึกษาแตละทานไดกลาวมาไมมีความแตกตางกันมากนัก  หนาที่รับผิดชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา  คือ  การบริหารงานวิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  อาคารสถานที่  ธุรการ  การเงิน  
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ซ่ึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดเปนกลุมงาน
และแบงขอบขายภารกิจของแตละกลุมงาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  โดยแบงขอบขายภารกิจออกเปน  4  กลุมงานดังกลาว 

 2.1.5  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 ผูบริหารสถานศึกษานั้น  เปนบุคคลที่มีบทบาท  มีความสําคัญสูงสุดในการบริหารและ

จัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนผลสําเร็จ  หรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ  ดังนั้นผูบริหาร
จึงตองตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง  โดยคํานึงถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองเปนหลักดังนี้ 
 1)  บทบาทเปนผูนําทางสังคม  ผูบริหารจะตองสงเสริมความสัมพันธ  ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  ใหมีความสมัครสมานสามัคคีและรวมมือรวมในในการทํางาน 
 2)  บทบาทเปนผูนําดานกระบวนการ  ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทของจราจร
ที่จะใหการสื่อสารและการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความสะดวก 

   3)  บทบาทเปนผูนําดานภารกิจ  ผูบริหารจําเปนตองหาวิธีการที่จะทําใหงานของ 
สถานศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2522, หนา 36) 
 วินิจ  เกตุขํา  (2535, หนา 138-139)  ไดกลาวถึง  บทบาท  หนาที่ของผูบริหารวาเปนตวับงชี้
วาองคการหรือหนวยงานนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด  ฉะนั้นผูบริหาร  จึงควรมีบทบาท  
หนาที่  ดังตอไปนี้ 
   1)  เปนตัวแทนและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
   2)  พัฒนาการทํางานเปนทีม 
  3)  ใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม 
  4)  ใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5)  บริหารเวลาใหดี 
  6)  ควบคุมสภาพความเครียดได 
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 ธงชัย  สันติวงษ  (2535, หนา 76-77)  ไดสรุปบทบาทของผูบริหารออกเปน 3 บทบาทคือ 
   1)  บทบาทในการติดตอกับบุคคลอื่น 
   2)  บทบาทในการสื่อขอความและขอมูล 
  3)  บทบาทในการตัดสินใจ 
 กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา  (2542, หนา 64-65)  
ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารการศึกษาระดับมืออาชีพไวดังนี้ 
   1)  บทบาทเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในสถานศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2)  บทบาทเปนผูกํากับตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  การดําเนินงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  ใหดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย  คุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวง 
  3)  เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
   4)  บทบาทเปนผูระดมสรรพกําลัง  และทรัพยากรตาง ๆ จากทองถ่ินมาใชในการจัด 
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  (ก.ค.)  ไดกําหนดบทบาท  หนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาไว  6  ประการ  คือ  (สมหวัง  พิธิยานุวฒัน, 2543, หนา 10-11) 
   1)  บทบาทหนาที่ในการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย  และเปาหมายของโรงเรียน 
   2)  บทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารตาง  ๆ เพื่อใหโรงเรียน
บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว 
  3)  บทบาทหนาที่ในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
  4)  บทบาทหนาที่ในการสรางขวัญกําลังใจและสรางความสุขในการทํางานใหกับ
บุคลากรในโรงเรียน 
   5)  บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ  ระดมมันสมอง  และสติปญญาของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อการบรหิาร 
 6)  บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร  ควบคุมกํากับ  และติดตามบุคลากร
ในการใชทรัพยากรใหเปนประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542,  หนา 29-30)  ไดกําหนดบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ไวดังนี้ 
   1)  บริหารจัดการการศึกษา  ดวยการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีสวนรวม  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา   
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   2)  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู  และนักเรียน
ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
  3)  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
  4)  สงเสริมใหครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน 
  5)  สรางความสัมพันธกับชุมชนและรวมมอืกับชุมชน 
  6)  จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  ไดมาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูและ
ตามหลักสูตร 
  7)  สงเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
   8)  สงเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตใหสังคมมีสวนรวม 
(ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ )  และพัฒนาสาระ  กระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
   9)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  
และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
   10)  รวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในชุมชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 32)  ไดกลาวถึงบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานวาจะตองมีบทบาท  ดังนี้ 
   1)  เปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย 
   2)  เปนผูกระตุนและชกันําการใชกําลังคน 
  3)  เปนผูพัฒนาทรัพยากร 
  4)  เปนผูพัฒนาเปาหมายใหม ๆ ของโรงเรียนโดยรวมมอืและเกีย่วของกบัฝายตาง ๆ 
  5)  เปนผูแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 
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 นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูและเขาใจหัวใจของการเรียนรูของนักเรียน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองมีบทบาทการเปนผูนําในการดําเนินงาน  ดังนี้  (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 42)   
   1)  เปนผูวางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
   2)  เปนผูวางแนวการปฏิบัตใิหชัดเจนใหสอดคลองกับหลักนโยบายทีว่างไว 
   3)  เปนผูสรางกลไกในการจดัระบบการเรียนรูที่ครบวงจร  คือ  มีการจดัวิธีการเรียน
การสอนของครู  แนวทางการจัดหลักสูตรใหมระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดสภาพแวดลอม  
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 
   4)  เปนผูวางระบบมาตรฐานการจัดการศกึษา 
   5)  เปนผูวางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูที่ชัดเจน  เกี่ยวกับคุณภาพ
การเรียนรูกระบวนการเรียนรู  ทั้งสิ่งที่เปนทักษะพื้นฐานสําคัญ  และสิ่งที่เปนความตองการทางการศึกษา
ของนักเรียน  ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 2.1.6  สภาพและขอมูลท่ัวไปของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 

  การบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จัดดําเนินการบริหาร
ราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  หมวด 2  โดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  137  โรงเรียน  แบงออกเปน
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  127  โรงเรียน  และมีสถานศึกษานอกสังกัด 
จํานวน  10  โรงเรียน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2550, หนา 7-12)  การบริหาร
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  แบงกลุมงานออกเปน  6  กลุมงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และไดกําหนดหลักเกณฑในการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  ดังนี้ 
   1)  กลุมอํานวยการ 
   2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
   3)  กลุมนโยบายและแผน 
 4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
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  สําหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  ไดแบงขอบขายการบริหารงานไวดังนี้ 
 1)  การบริหารวิชาการ  ประกอบดวย 
   (1)  การพัฒนาหลักสูตร 
   (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   (3)  การวัด  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
   (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
   (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   (6)  การพัฒนาแหลงเรยีนรู 
   (7)  การนเิทศการศึกษา 
                      (8)  การแนะแนวการศึกษา 
                      (9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   (10)  การสงเสริมความรูดานวชิาการแกสังคม 
                     (11)  การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
    (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน  และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
 2)  การบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
   (1)  การจดัทาํและเสนองบประมาณ 
   (2)  การจดัสรรงบประมาณ 
   (3)  การตรวจสอบ  ตดิตาม  ประเมนิผล  รายงานผลการใชเงินและผลการดาํเนนิงาน 
   (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
   (5)  การบริหารการเงิน 
   (6)  การบริหารบัญชี 
   (7)  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน 
  3)  การบริหารบุคคล  ประกอบดวย 
    (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
    (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
    (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    (4)  วินัยและการรักษาวินัย 
    (5)  การออกจากราชการ 
 



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

 

24 

 4)  การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย 
   (1)  งานธุรการ 
   (2)  งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
   (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
   (5)  การจัดระบบการบริหารพัฒนาองคกร 
   (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
   (8)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
   (9)  การจัดทําสํามะโนนักเรียน 
   (10)  การรับนักเรียน 
   (11)  การสงเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 
   (12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (13)  การสงเสริมกิจการนักเรียน 
   (14)  การประชาสัมพันธการศึกษา 
   (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
   (16)  ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันของสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   (17)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
   (18)  การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 
   (19)  งานบริการสาธารณะ 
   (20)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น      
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา 
       
    2.2.1  ความหมายของผูนํา  (Leader) 
 ความหมายของคําวาผูนํามีขอบเขตคอนขางกวาง  โดยนักวิชาการไดแยกความเปนผูนํา
ออกจากคําวาผูบริหาร  ทั้งนี้นักวิชาการและนักทฤษฎีทั้งชาวไทยและตางประเทศ  ไดนิยามความหมาย
ของคําวาผูนําพอสรุปไดดังตอไปนี้ 
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 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2525, หนา 3)  กลาวถึงคําที่มีความหมายในทํานองเดียวกันกับคําวา
ผูนําไววา  “การบริหารการศึกษาในปจจุบันมีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางขององคการ  หรือ
หนวยงานที่จะชวยใหองคการนั้นอยูไดโดยไมลม  มีความเจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงค
ที่วางไว”  องคประกอบที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดก็คือ  บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา  หัวหนา
หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้นในการที่จะรวมพลังเพื่อหาใหหนวยงานบรรลุเปาประสงค  
ไดมีคําอีกหลายคํา  เชน  ผูจัดการ  (Manager)  ผูบริหาร  (Executive)  ผูอํานวยการ  (Director)  ที่มี
ความหมายคลายกับผูนํา  หัวหนา  หรือผูบังคับบัญชา  หรือแมแตครูใหญ  อาจารยใหญ  ก็มีความหมาย
คลายกันถึงแมวาอาจไมเหมือนกันทีเดียว  แตก็มีความหมายซ้ําซอนกันมากในทางบริหาร  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของงาน  ฐานะของตําแหนง  ขอบขายของหนาที่และความรับผิดชอบ 
                 อานันท  ปนยารชุน  (2542, หนา 9; อางถึงใน สินินธร  จันทรผง, 2546, หนา 14)  
ใหคําจํากัดความวาผูนําไมใชผูที่จะนําคนอื่น  แตผูนําที่ดีคนอื่นอยากเดินตาม 
 ในตางประเทศไดมีผูศึกษาและใหความหมายของคําวาผูนําไวคอนขางกวางขวาง  
ซึ่งพอสรุปได  ดังตอไปนี้ 
 ฟฟเนอร  และพรีสทัส  (Fiffner & Presthus, 1960, pp. 92-93; อางถึงใน สกาวรัตน  สูสุข
, 2548, หนา 16)  ใหความหมายผูนําไววา  ผูนํา  คือ  ผูที่ใชอิทธิพลชักนําใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตามเปาหมายไดโดยอาศัยความสัมพันธที่ผูนํามีตอผูที่ใตบังคับบญัชาในสภาพตาง ๆ กัน 
 ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, p. 8)  กลาววา  ผูนําหมายถึงบุคคลที่ริเริ่มหรือสงเสริมใหมี
การเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนผูที่สนับสนุนสงเสริมการปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดี 
 นอกจากนี้ยังมีผูนิยามคําวา  ผูนํา  หัวหนา  ผูบังคับบัญชาในลักษณะใหนิยามไว

หลายความหมายดวยกัน  เชน  ทอมปสัน  (Thompson, 1952, p. 52; อางถึงใน สกาวรัตน  สูสุข,  
2548, หนา 17)  ใหนิยามคําวาผูนําไว  3  ประการ  คือ 
   1)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่สามารถเขาใจวิธีการบริหารไดดีกวาผูอ่ืน 
   2)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่รูวิธีรักษาขวัญขององคการหรือหนวยงาน 
   3)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่รูจักกลวิธีในการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
 ในป  ค.ศ. 1966  ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28)  ไดใหความหมายผูนําไว  5  ประการ  คือ
    1)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอบุคคลในหนวยงานมากกวาคนอื่น 
 2)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีบทบาทเหนือกวาคนอื่น 
 3)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่บทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานเพื่อใหหนวยงานดําเนินไปสู
จุดหมายและบรรลุจุดหมายที่วางไว 
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 4)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคคลอื่น ๆ ใหเปนผูนํา 
 5)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
 สตอกดิล  (Stogdill, 1974, pp. 7-15)  ไดศึกษาความเปนผูนํา  คนควาวิเคราะหงานเขียน  
และการวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูนําอยูหลายป  แลวเขียนหนงัสือ  Handbook  of  Leadership : A  Survey  
of  theory  and  Research  และสตอกดิล  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนํา  สรุปเปนขอใหญ ๆ 
ไดดังนี้ 
 1)  ผูนําคือศูนยกลางของกระบวนการกลุม  (Group  process)  การเปนผูนําตามนัยนี้  
ถือวาผูนําเปนจุดศูนยกลางของกระบวนการของกลุม  เปนศูนยรวมของอํานาจความรวมมือ  และ
กจิกรรมทั้งหลาย  ผูนําเปนผูมีตําแหนงสูงในกลุมนั้น  และเปนผูกําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ
 2)  การเปนผูนําคือบุคลิกภาพและผลของมัน  แนวคิดนี้ถือวา  ผูนําเปนผลของ
บุคลิกภาพซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคนอื่น  เปนผูที่นายกยองนับถือ  และนาใหความรวมมือ 
 3)  การเปนผูนําคือศิลปะของการทําใหเกิดความยินยอม  ตามแนวคิดนี้ถือวา  
การเปนผูนําเปนศิลปะอยางหนึ่งที่จะทําใหผูตามยินยอมใหความรวมมือ  เชื่อฟง  ยกยองและ
มีความจงรักภักดี  และเปนศิลปะที่จะทําใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งที่ผูนําตองการ 
 4)  การเปนผูนําคือการใชอิทธิพล  (Exercise  of  influence)  แนวคิดนี้ถือวา
การเปนผูนําก็คือการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น  และใหคนอื่นปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  
มีอิทธิพลนี้ไมจําเปนตองใชอํานาจบังคับขูเข็ญ 
 5)  การเปนผูนําก็คือการกระทําหรือพฤติกรรม  กลุมนี้ใหนิยามการเปนผูนําในรูปของ
การกระทําหรือพฤติกรรม  เชน  ถือวาการเปนผูนําก็คือพฤติกรรมของบุคคลขณะที่นํากิจกรรม
กลุมประสานงานการทํางานของกลุม  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน  
การยกยองหรือตําหนิสมาชิก  การแสดงความสนใจในสวัสดิการของสมาชิก 
 6)  การเปนผูนําคือรูปแบบของการเกลี้ยกลอม  (Persuasion)  แนวคิดนี้  เชื่อวา
การเปนผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอมบุคคลใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ  เพื่อใหบรรลุจุดประสงค  
เปนการเกลี้ยกลอมใหคนอื่นทําตาม  ไมใชการขมขูบังคับ  หรือใชอํานาจ 
 7)  การเปนผูนําคือความสัมพันธของพลังอํานาจ  (Power  relation)  กลุมนี้ใหแนวคิดวา  
การเปนผูนําก็คือความแตกตางของพลังอํานาจระหวางผูนํากับผูตาม  ผูนํายอมใชพลังอํานาจ
ทางใดทางหนึ่งใหผูตามปฏิบัติตาม 
 8)  การเปนผูนําคือ  เครื่องมือเพื่อบรรลุจุดประสงค  แนวคิดของกลุมนี้  เชื่อวา
การเปนผูนําเปนเครื่องมือที่มีคาอยางหนึ่งในการทําใหกลุมไดบรรลุจุดมุงหมาย  ทําใหสมาชิก
มีความพึงพอใจ  ผูนําตองจัดสถานการณในการทํางานใหประหยัดทั้งการลงทุน  เวลา  และหาวิธีการ
ที่จะสนองความตองการของสมาชิก 
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 9)  การเปนผูนําคือ  ผลของปฏิสัมพันธ  (Interaction)  การเปนผูนําเปนผลของ
การกระทําของกลุม  เปนกระบวนการที่บุคคลกระตุนซึ่งกันและกัน  มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
การเปนผูนําจึงเปนผลของปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุม 
 10)  การเปนผูนําคือความแตกตางของบทบาท  ในสังคมทั่วไป  สมาชิกแตละคน
มีบทบาทที่ตางกัน  ผูบังคับบัญชาจะตองแสดงบทบาทของผูนํา  ซ่ึงแตกตางจากบทบาทของผูตาม
ตามแนวคิดนี้เนนใหเห็นวา  ผูนําจะตองมีบทบาทอยางไรบาง 
 11)  การเปนผูนําคือการมีความคิดริเริ่มในการงาน  การเปนผูนํามิใชการมีตําแหนง
หนาที่  แตเปนกระบวนการที่ตองการความคิดริเร่ิม  ภารกิจสําคัญของผูนําตามแนวคิดนี้ก็คือตองมี
ความริเร่ิมทั้งดานความคิดและการกระทํา  ชวยบํารุงรักษาโครงสรางของหนวยงานกอใหเกิดปฏิสัมพันธ
เพื่อที่จะบรรลุจุดประสงคที่วางไว 
 สรุปสาระสําคัญของภาวะผูนําหรือประมุขศิลปหรือความเปนผูนํา  จากคาํจํากัดความ
ที่นักบริหาร  นักจิตวิทยาหลาย ๆ ทานไดกลาวไว  ก็คือ  “ความเปนผูนําเปนลักษณะพิเศษที่บุคคลหนึ่ง
มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นหรือเหนือกลุมคน  เมื่อมีสถานการณเอ้ืออํานวย  และ
บุคคลอื่นก็ยอมรับดวย” 

 2.2.2  ความสําคัญของผูนํา 
               การที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเปนชุมชนเปนองคการเพื่อวัตถุประสงคบางประการนั้น  
มนุษยยอมตองการผูนําที่มีความสามารถเพื่อวินิจฉัย  ส่ังการงานของกลุมขององคการใหดําเนินไป
อยางมีระเบียบแบบแผน  ไปในทิศทางเดียวกันและชวยตัดสินแกปญหาสวนรวมในองคการดวย  
ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําจึงเกิดขึ้นโดยปริยาย  เพราะเมื่อคนอยูรวมกันมากคน  ถาไมมีหัวหนา
คอยช้ีนํายอมจะเกิดความสับสนวุนวาย  ขาดการประสานงาน  ขาดประสิทธิภาพในการทํางานไปดวย  
องคการใดเมื่อการดําเนินกิจการงานไมมีประสิทธิภาพยอมไมมีความมั่นคง  ในที่สุดกต็องลมเลิกไป  
ไมอาจดํารงอยูในสังคมได 
                 ในการบริหารงานขององคการหรือหนวยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  คนเปนปจจัยสําคัญ
ขององคการหรือหนวยงานที่จะชวยค้ําจุนใหองคการนั้นดําเนินกิจการไปไดดวยดีมีความมั่นคง  
เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว  โดยเฉพาะบุคคลที่จะทําหนาที่เปนหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชา  หรือผูนําของหนวยงานนั้น  ซ่ึงจะเปนผูรวบรวมพลังทั้งหลาย  ดําเนินงาน  ปฏิบัติ
ภารกิจหนาที่รับผิดชอบและนําหนวยงานนั้น ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการได 
                 หากพิจารณาความสําคัญของผูนําตอการพัฒนาองคกร  และการจัดการแลวจะเห็นวา
มีความสําคัญอยางมากในการที่จะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรบรรลุเปาหมาย  ไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชนไมวาจะเปนระดับโลกระดับชาติหรือระดับทองถิ่น  ภาวะผูนําลวนมีความสําคัญและ
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กอใหเกิดผลที่แตกตางอยางเห็นไดชัด  ผูนําบางคนทําใหองคกรที่เคยเฉื่อยชาเชื่องชา  กลับกลายเปน
องคกรที่มีความกระฉับกระเฉงวองไว  บางคนทําใหองคกรที่เคยมีวิสัยทัศนกวางไกล  มีส่ิงที่ทาทาย
ใหทําอยูตลอดเวลา  กลายเปนองคกรที่ทํางานอยูแตในขอบเขตที่แคบ ๆ ขาดสิ่งเราใจแกผูปฏิบัติงาน
ภายในองคกร  และไดแตทํางานเนือย ๆ ไปวัน ๆ  
                 ในภาวะวิกฤตของระบบราชการที่ตองการแกไขอยางเรงดวน  ตองการภาวะผูนําที่เขมแข็ง  
มีความตั้งใจที่จะแกไขอยางกลาหาญอดทนและตอเนื่อง  สามารถสรางความมั่นในที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในองคกร  และทําใหการทํางานของระบบราชการสามารถเดินไปสูในทิศทางที่ดีขึ้น  
ภาวะวิกฤตของระบบราชการไทยดังกลาวไมไดเกิดเฉพาะจุดเฉพาะงาน  แตเกิดขึ้นในขอบขายทั้ง
ระบบ  ทั้งในกระทรวงและกรมกองตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  และระดับ
ทองถ่ิน  ภาวะผูนําที่ตองการจึงไมใชภาวะผูนําของคนเพียงคนเดียว  แตเปนภาวะผูนําในทุกระดับ  
ทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่จะชวยกัน  เพื่อพาระบบราชการไทยทั้งระบบใหพนจากภาวะวิกฤต
ที่เปนอยู  ภาวะ  “วิกฤต”  ที่เปนอยูนี้  หากมองในแงบวกนับเปน  “โอกาส”  ที่หาไดยากยิ่ง
ในการที่จะแกไขปญหาเพราะทําใหเห็นความจําเปนของการที่จะตองรื้อปรับระบบราชการ

อยางขนานใหญ  เพื่อใหเปนระบบที่เขมแข็ง  สามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประชาชน
และสามารถแบกรับภารกิจที่สําคัญของประเทศอยางจริงจังในอนาคตไมใชเพียงแคแกปญหา

ใหผานแบบขอไปที  (สงวน  นิตยารัมภพงศ, 2542, หนา 83) 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา   
 
          2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํา 

   จากการศึกษาคนควา  พบวา มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไว  ดังนี ้
  พระธรรมปฎก  (2542, หนา 3)  ใหความหมายวา  ภาวะผูนําก็คือคุณสมบัติของผูนํา  เชน 

สติปญญา  ความดีงาม  ความรูความสามารถของบุคคล  ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน  และ
พากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม 

 กิตติ  ตยัคคานนท  (2530, หนา 13)  ใหนิยามภาวะผูนําไววา  ภาวะผูนําคือศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น  ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ  โดยใชกระบวนการสื่อความหมายหรือ
การติดตอกันและกัน  ใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว 
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 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  (2529, หนา 23)  กลาววา  ภาวะผูนํา  คือการกระทําที่มีอิทธิพล
สามารถทําใหผูอ่ืนเกิดศรัทธา  มีความนับถือ  มีความเชื่อมั่น  ตกลงปลงใจที่จะทําตามแลวแตผูนํา
จะใหทําอะไร 
 ประเวศ  วะสี  (2542, หนา 71)  ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําในสังคมไววา  สังคม
ระดับใดระดับหนึ่งตั้งแตครอบครัว  ชุนชน  หนวยงานไปจนถึงสังคมทั้งประเทศและสังคมโลก  
หากมีจุดมุงหมายรวมกันก็จะกระทบกระทั่งกันนอย  มีความรวมมือกันมาก  มีความสุข  และ
มีพลังสรางสรรคสูง  ปกติสมาชิกของสังคมมีความหลากหลายแตกตางกันหรือแตกแยก
เพราะผลประโยชนสวนตัว  สถานการณบางอยาง  เชน  สงคราม  จะทําใหสังคมมีจุดมุงหมายรวมกันสูง  
ในสถานการณธรรมดาจุดมุงหมายรวมกันมีมากบางนอยบางสุดแตเหตุปจจัยหลายอยาง  เหตุปจจัยหนึ่งคือ  
ภาวะผูนํา  (Leadership)  ภาวะผูนําคือภาวะที่กอใหเกิดศรัทธาเปนที่ยอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกัน
ในสังคมนั้น ๆ ภาวะผูนําอาจมีใหบิดามารดา  ครู  ผูนําชุมชน  ผูนําทางศาสนา  ผูนําทางวิชาการ  
ผูนําทางการเมือง  เปนตน  ภาวะผูนําอาจจะมีในบุคคลที่ดํารงตําแหนงหัวหนาหรือมิใชก็ได  
 สําหรับที่มาของภาวะผูนํานั้น  รอส  และเฮ็นดรี  (Ross & Hendry, 1958, pp. 100-107; อางถึงใน 
สกาวรัตน  สูสุข, 2548, หนา 18)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําไว  3  ประการดังตอไปนี้ 
 1)  ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติที่อยูภายในของผูนําแตละคน  (Leadership  as  trait  with  
in  individual  leader)  สมัยกอนจึงเชื่อกันวา  ภาวะผูนําเปนผลมาจากพันธุกรรม  หรือส่ิงติดตัวมา
แตกําเนิด  (Leader  were  born  not  made)  ส่ิงที่ทําใหบุคคลกลายเปนผูนํานั้น  เปนคุณสมบัติ
ที่อยูภายในตัวของแตละคน 
 2)  ลักษณะภาวะผูนําขึ้นอยูกับกลุม  (Leadership  as  a  function  of  the  group)  
ลักษณะภาวะผูนํา  ขึ้นกับโครงสรางของกลุมมากกวาแตละบุคคล  ความเปนผูนําในกลุมถูกกําหนด
โดยผลรวมของทัศนคติความตองการของกลุม  กลุมและผูนําเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได  ถาไมมีกลุม
ก็ไมมีผูนําแตถากลุมขาดผูนํา  กลุมนั้นก็ยากที่จะเจริญกาวหนาได  การเปนผูนําเปนกระบวนการ
ที่จําเปนตองทําหนาที่ทั้งในการนําและการบริหาร 
 3)  ลักษณะความเปนผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ  (Leadership  as  a  function  of  
situation)  สถานการณมีบทบาทตอภาวะผูนํามาก  สถานการณที่กลุมกําลังเผชิญหนากอใหเกิดผูนํา
จึงขึ้นกับสถานการณ  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  ของกลุมหรือองคการนั้น ๆ  

 ฮอลลันเดอร  (Hollander, 1978, pp. 1-7)  กลาววา  กรอบความคิดสําคัญเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําขั้นพื้นฐานที่วา  “ผูนําเกิดขึ้นเองไมไดถูกสรางขึ้น”  มิอยูในกลุมองคกรจํานวนนอย  
เพราะในความเปนจริงแลว  พฤติกรรมที่แสดงถึง  “ภาวะผูนํา”  นั้นจะตองรวมถึงปฏิสัมพันธของ
บรรดาผูตาม  (Follows)  ดวย  ดังนั้นคําวาภาวะผูนํา  (Leadership)  และคําวาผูนํา  (Leader)  
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จึงยังคงใชในความหมายที่เหมือนกัน  (ทั้ง ๆ ที่มีความหมายตางกัน)  แตโดยทั่วไปแลวผูนํา
มักมีอิทธิพลเหนือกลุมของตนโดยที่ภาวะผูนํานั้น  เราพบไดจากการแสดงออกโดยปจเจกบุคคล  
ซ่ึงไมไดหมายถึงบุคคลคนเดียว  แตเปนปฏิสัมพันธระหวางผูนําและผูตามดังกลาวแลว 

 เทอรรี  (Terry, 1977, p. 147)  ใหความหมายของคําวา  ภาวะผูนําไววา  เปนกระบวนการ
ซ่ึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลตอทัศนคติ  ความเชื่อ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือมากกวา  โดยพยายามที่จะทําใหสมาชิกขององคการประพฤติไปในทิศทางที่จะทําให
องคการนั้น ๆ บรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว 
 นอกจากนี้ พาลเมอร  และทอมปสัน (Palmer &Thompson, 1978,  p. 192; อางถึงใน  
สกาวรัตน  สูสุข, 2548, หนา 19)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูนําและประชาชนไววา  
ภายในจิตใจของผูนํา  จะคิดทํางานเพื่อผูตาม  หรือคิดทําทุกอยางเพื่อตนเองโดยกดขี่ประชาชน  
แตถึงอยางไร  ผูนําก็หลีกเลี่ยงการถกูกําหนดใหตองปฏิบัติตามความตองการของประชาชนไปไมได  
ไมวาจะเปนการผลักดัน  ตอตาน  หรือบีบบังคับผูนําโดยตรงหรือโดยออม  และจะใชเวลา
เพื่อการดังกลาวมากหรือนอย  เร็วหรือชาเพียงใดก็ตาม  ถาประชาชนมีความตองการรวมกัน
ที่จะใหเปนไปเชนนั้น  จุดมุงหมายของผูนําจะบรรลุผลสําเร็จหรือไมอยางไร  ขึ้นอยูกับวามรวมมือ
จากประชาชนเปนสําคัญ  ผูนําจะประสบผลสําเร็จในการดํารงความเปนผูนําของตนไวอยางมั่นคง
หรือไมนั้น  เกี่ยวพันเปนอยางยิ่งกับการดํารงความสัมพันธกับประชาชนใหประชาชนเกิดความยินยอม
พรอมใจในการยอมรับและเลือกใหเขาอยูในตําแหนง  ซ่ึงจะนําไปสูการมสิทธิพิเศษเหนือคนสวนใหญ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของผูนํา  เกี่ยวของกับประชาชนในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1)  ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงผูนํา  จะยืนยงแคไหนขึ้นอยูกับความสามารถของเขา
ที่จะรักษาสัญญาและผลักดันใหจุดมุงหมายสําเร็จผล  ทั้งนี้ส่ิงสําคัญก็คือผูนําจะตองมีความสามารถ
ในการักษาความสัมพันธขั้นพื้นฐานระหวางตนกับมวลชนไวใหได 
 2)  ความสามารถของมวลชนในการควบคุมการทํางานของผูนํา  จะสงผลในลักษณะ
เปนเครื่องจํากัดความสามารถในการดําเนินงานของผูนําและความสามารถในการดํารงอยูในตําแหนง

อยูในฐานะไปดวยในตัว 
 3)  ผูนําจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการระดม
มวลชน  คือ  แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง 

 2.3.2  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา  (The  Theory  of  Leadership) 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผูนํา  ไดมีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดพยายาม
ศึกษาวิจัย  อยางกวางขวาง  ซ่ึงแตละทฤษฎีจะมีแนวความเชื่อที่แตกตางกัน  ซ่ึงจะไดนําเสนอดงัตอไปนี้
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 เบอรนารด  เอ็ม  บาส  (Bernard M. Bass, 1981,  pp. 26-37; อางถึงใน มนัส ญาติเจริญ, 
2544, หนา 24)  ไดแบงกลุมทฤษฎีไว  10  กลุมคือ 
   1)  กลุมทฤษฎีผูยิ่งใหญ  (Great-Man  Theories) 
   นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาผูนํามีลักษณะพิเศษบางประการที่ผูตามไมมีหรือผูนําและ
ผูตามตางก็มีลักษณะพิเศษเหลานี้จะรวมถึงพลังกาย  พลังสมอง  และพลังศีลธรรมที่สืบเนื่องมาจาก
พันธุกรรมหรือการแตงงาน  ตลอดจนสภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย  ตัวอยางเชน  เลนิน  เชอรชิล  
ฮิตเลอร  และมุสโสลินี  เปนตน 
 2)  กลุมทฤษฎีคุณลักษณะ  (Trait  Theories) 
   นักทฤษฎีกลุมนี้มุงเนนศึกษาบุคคลซึ่งเปนผูนําโดยเชื่อประสิทธิผลของภาวะผูนํา
จะสามารถอธิบายหรือช้ีใหเห็นโดยดูจากบุคลิกลักษณะทางกายภาพ  และบุคลิกลักษณะทางจติภาพ
หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนคุณลักษณะ  (Traits)  ของผูนํานั่นเอง 
   ปญหาของทฤษฎีนี้คือ  นักทฤษฎีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของการเปนผูนํา  โดยตางก็คนพบคุณลักษณะของผูนําแตกตางกันไปคนละอยางสองอยาง  และบางครัง้
ก็มีความเห็นขัดแยงกัน  ตัวอยางเชน  ผูนําควรเปนผูที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ  
กระทําตนตามเสียงสวนใหญของกลุมที่เขาเปนผูนํา  สามารถชวยเหลือสมาชิกในกลุมรูจักการควบคุม
อารมณของตน  มีความเฉลียวฉลาด  และมีความสนใจในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 3)  กลุมทฤษฎีสภาพแวดลอม  (Environmental  Theories) 
   ทฤษฎีนี้เชื่อวาการที่บุคคลคนหนึ่งจะกาวขึ้นมาเปนผูนํานั้นขึ้นอยูกับหนาที่
และความชํานาญ  (Abilities  and  Skills)  ของเขาในขณะนั้นสามารถที่จะแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
ในยามวิกฤติได  เชน  สงคราม  เปนตน  ทฤษฎีนี้เชื่อวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอม
ทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง  ตัวอยางสําหรับทฤษฎีนี้คือ  มหาตมะ  คานธี  และ  
มารติล  ลูเธอรคิง 
 4)  กลุมทฤษฎผีลกระทบระหวางบคุคลกบัสถานการณ  (Personal  Situational  Theories) 
   ทฤษฎีนี้เปนการนําเอาทฤษฎีผูยิ่งใหญผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดลอม  โดยทฤษฎีนี้
เชื่อวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากลักษณะของผูนําเองประการหนึ่ง  ลักษณะของกลุมผูตามประการหนึ่ง
และลักษณะของสถานการณที่มีอยูรอบ ๆ ตัวผูนําและผูตามอีกประการหนึ่ง  ปจจัยสําคัญ
ที่นักทฤษฎีกลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษคือ  สภาพปฏิกิริยาโตตอบ  การรับรู  และพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุมผูนําและผูตาม 
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 5)  กลุมทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic  Theories) 
   นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาการศึกษาภาวะผูนําโดยการนําหลักการจิตวิเคราะห  
ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผูนําไดเชนเดียวกับการศึกษาภาวะผูนําในความเชื่อในดานอื่น ๆ  
จิตวิเคราะหเขาใจถึง  Id  คือ  สัญชาตญาณโดยกําเนิดของมนุษย  Ego  การไดรับภายหลังจากการเลี้ยงดู  
การฝกฝนเรียนรู  และ  Superego  เปนมโนธรรมใหคนผูนั้นใชวิจารณญาณในสิ่งที่ควรแกการปฏิบัติ
จาก  Ego  ที่ไดรับมา 
 6)  กลุมทฤษฎปีฏิสัมพันธและความคาดหวงั  (Interaction-Expectation  Theories) 
   แนวคิดตามทฤษฎีนี้กลาววา  สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมสามารถจะเปนผูนํา
ไดถาหากวาบุคคลนั้นเปนผูริเร่ิมบทบาทนั้นจะตองสอดคลองกับสถานการณของกลุม 

    องคประกอบที่เปนสถานการณของกลุมมี  3  ประการคือ 
    (1)  อํานาจตามตําแหนง  บางกลุมผูนําจะมีอํานาจตามตําแหนง  เชน  ครูใหญ 
ประชุมครูในโรงเรียน  แตบางกลุมผูนําจะไมมีตําแหนงเลย  เชน  การเลนของเด็ก  สาระสําคัญ
ในองคประกอบนี้ก็คือการที่ผูนํากลุมมีอํานาจตามตําแหนงมากหรือนอย  ทําใหสถานการณของกลุม
แตกตางกัน 
   (2)  ภารกิจของกลุม  ภารกิจคือ  การงานที่กลุมตองการทําใหสําเร็จ  งานอาจจะ
ยากงายแตกตางกัน  งานบางอยางตองสนใจวิเคราะหและใชขอมูลจํานวนมาก  ประกอบในการตัดสินใจ  
ความยากงายของงานมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธในกลุม 

    (3)  ความสัมพนัธระหวางผูนําและสมาชิกในกลุม  มีความสําคัญไมนอยไปกวา
องคประกอบสองประการที่กลาวมาแลวขางตน  ผูตามยอมมีความคาดหวังจากผูนํา  หากผูนาํ
เปนที่ยอมรับและมีความสามารถตามที่คาดหวัง   การติดตอสัมพันธในกลุมเปนไดดวยดี  
โอกาสในการนํากลุมไปสูจุดมุงหมายปลายทางก็งายขึ้น 
 7)  กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม  (Humanistic  Theories) 
         ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา  มนุษยมีความรับผิดชอบ  รักอิสระมีความใฝดี  มนุษยเปน
ทรัพยากรที่มีคาที่สุดในองคการ  ทฤษฎีนี้มุงที่จะพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลและความเปนปกแผน  
โดยทฤษฎีนี้ใหความสําคัญของมนุษย  นักทฤษฎีกลุมนี้มองเห็นวาผูนําของกลุมจะตองมีแนวคิด
ดังตอไปนี้ 
   (1)  เนนธรรมชาติของมนุษยเปนหลัก  มนุษยรักความเปนอสิระ  มคีวามตองการ  
ความหวัง  ความตั้งใน  และจูงใจ 
   (2)  เมื่อมนุษยทํางานรวมกันเปนกลุมหรือองคการ  ธรรมชาติขององคการ
ยอมจะตองมีการควบคุมใหเปนระเบียบเรียบรอย 
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   (3)  ภารกิจของผูนําคือ  จัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือสงเสริมบรรยากาศ
ขององคการใหเอ้ืออํานวยตอธรรมชาติของมนุษย  เพื่อที่จะปฏิบัติงานสนองความตองการของตนเอง
และองคการได  เปาหมายของภาวะผูนําในทฤษฎีนี้ก็คือ  การปฏิบัติการเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานและ
น้ําใจจากผูตามในเวลาเดียวกัน 

  8)  กลุมทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  (Exchange  Theories) 
    ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการที่ผูตามยินยอมหรือยอมรับที่จะปฏิบัติตามหรือยอมรับ
ในตัวผูนํานั้น  เพราะทั้ง  2  ฝายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
 9)  กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behavioral  Theories) 
   ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนําเปนสิ่งที่เรียนรูกันได  คนที่ไดรับ
การฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําที่เหมาะสมสามารถเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพได 
   ทฤษฎีนี้มุงศกึษาพฤติกรรมทางการบริหาร  ไดแก  มอบหมายงาน  การจงูใจ  ฯลฯ 
 10)  กลุมทฤษฎีการรับรูและปญญา  (Perceptual  and  Cognitive  Theories) 
    นักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อในกระบวนการรับรูของผูนําในอันที่การหยั่งรูหรือ
การมองการไกลมีความรูความเขาใจในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  รูและเขาในการวิเคราะห
ระบบ 
  2.3.3  ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา  (Trait  Theories  of  Leadership) 
 แนวความคิดของทฤษฎีนี้เชื่อวา  การเปนผูนําขึ้นอยูกับลักษณะบุคคล  ซ่ึงอาจจะไดรับ
การถายทอดทางกรรมพันธุ  หรือส่ิงแวดลอมก็ได  นักวิชาการในกลุมนี้จึงไดพยายามศึกษาวิเคราะห
คุณลักษณะตาง ๆ ของผูนํา  เพื่อนําไปสรุปเปนทฤษฎี  เชน 
 อริสโตเติล  (Aristotle)  นักปราชญชาวกรีกเชื่อวา  ความเปนภาวะผูนําของบุคคลเริ่มตน
ตั้งแตกําเนิด จึงเกิดทฤษฎี  The  great  man  theory  of  Leadership  โดยมุงเนนการศึกษาคุณลักษณะ
ทางกายและทางจิตของผูนํา  เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความเปนภาวะผูนํา  
โดยจําแนกออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 
 1)  ลักษณะของดานรางกาย  (Physical)  หมายถึง  รูปราง  ความสงา  น้ําหนัก  แววตา  
ซ่ึงจะพบวาลักษณะดังกลาวมักจะปรากฏใหเห็นในผูนําที่ประสบความสําเร็จ 
 2)  ลักษณะทางดานสติปญญา  (Intellectual)  หมายถึง  ความฉลาด  ความรู  
ความสามารถในการแกปญหาซึ่งพบวา  สติปญญามีความสัมพันธกับความเปนภาวะผูนํา  จึงให
การยกยองและยอมรับผูมีลักษณะทางดานสติปญญาสูงกวาบุคคลอื่นในกลุมใหเปนผูนํา 
 3)  ลักษณะทางดานบุคลิกภาพ  (Personality)  หมายถึง  ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความสามารถในการปรับตัว  ความมีมนุษยสัมพันธ  การเขาสังคม  การเขาใจและยอมรับผูอ่ืน  นิสัย
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และความประพฤติดี  รวมทั้งความมีบุคลิกภาพที่โดดเดน  ซ่ึงพบวาคุณลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้น
ในตัวผูนํามากกวาบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไป 
 สตอกดิลล  (Stogdill, 1974, pp. 15-17) ไดศึกษาวิจัยและรวบรวมผลงานเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูนําจากนักวิชาการหลายทาน  และยืนยันวาคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับลักษณะของผูนํานั้น
สามารถสรางใหมีขึ้นในตัวบุคคลได  อาทิ  คุณลักษณะดานกายภาพ  5  ประการ  เชน  ความมีพลัง  
รูปราง  ความสูง  น้ําหนัก  ความเฉลียวฉลาด  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  16  ประการ  เชน  ความสามารถ
ในการปรับตัว  ความกระตือรือรน  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความกลาหาญ  คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน  
6  ประการ  เชน  ความคิดริเริ่ม  ความตองการ  ความสําเร็จ  ความมุมานะ  คุณลักษณะดานสังคม  
9  ประการ  เชน  ความสามรถในการบริหาร  การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรวมมือ
ของสมาชิก  เปนตน  ซ่ึงคณุลักษณะดังกลาวขางตน  สอดคลองกับแนวความคิดที่  Goble  ไดศึกษา
จากพฤติกรรมของผูนําที่ประสบความสําเร็จในการบริหารหรือการจัดการ 
 กรองแกว  อยูสุข  (2537, หนา 134-135; อางถึงใน สกาวรัตน  สูสุข, 2548, หนา 26)  
ไดศึกษาผลงานของ  Goble  ซ่ึงทําการศึกษาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพโดยวิเคราะหจาก
แบบสอบถามและเอกสารขอมูลสรุปคุณลักษณะของผูนําที่ดีไว  11  ประการ  คือ  มีความทะเยอทะยาน  
มีความอุตสาหะพากเพียร  มีความกลาหาญ  มีศรัทธามุงมั่น มีจุดมุงหมาย  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
มีความยุติธรรม  มีจุดมุงหมาย  มีความยืดหยุน  มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีวินัยตอตนเอง 
 อารี  โสตถิรพันธุ  (2538, หนา 19)  ไดศึกษาผลงานของเบนนิส  (Bennis)  ซ่ึงไดใชเวลา
ไมต่ํากวา  5  ป  ในการศึกษาผลงานของผูนําที่มีช่ือเสียง  พบวา  คุณลักษณะของผูนําที่มีสมรรถภาพ
ประกอบดวย 
   1)  ความมุงมั่น  หมายถึง  ความตั้งใจแนวแนที่จะนําตนเองไปสูเปาหมายความสําเร็จ  
ในการทํางานโดยมีผูรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
   2)  การสื่อสาร  หมายถึง  การสื่อความหมายของผูนําที่ชวยใหเกิดความชัดเจน  
นําไปสูวิธีการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายไดงายยิ่งขึ้น 
 3)  ความไววางใจ  หมายถึง  ความสามารถที่จะนําตนเองใหเปนที่ไววางใจของ
ผูรวมงาน 
 4)  ความสามารถในการบริหารและการจัดการ  หมายถึง  ความมีทักษะ  และ
ประสบการณในการบริหารเวลา  การบริหารเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารทรัพยากร  
ตลอดจนความสามารถในการนําจุดเดนและจุดดอยของผูตามมาใชใหเกิดประโยชนตอองคการ 

 จากการศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการที่มีความเชื่อในทฤษฎี  คุณลักษณะภาวะผูนํา  
จะเห็นไดวาผูนําที่ประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะที่คลายคลึงกัน  ถึงแมวาทฤษฎีนี้จะมีความเชื่อวา
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ลักษณะผูนํามีมาตั้งแตกําเนิด  และสามารถสืบทอดพฤติกรรมโดยพันธุกรรมได  ซึ่งนักวิชาการ
ในปจจุบันยังไมใหการยอมรับวาแนวความคิดนี้จะเปนจริงเสมอไป  แตก็สามารถนําตัวแปรที่คนพบ
ในพฤติกรรมภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จมาใชในการสรางผูนาํและพัฒนาความเปนผูนํา

ใหเกิดขึ้นได  โดยใชกระบวนการจัดการศึกษาและการฝกอบรม  (Educational and  Training  Process)   
 อารี  โสตถิรพันธุ  (2538, หนา 28-29)  ไดสรุปคุณลักษณะภาวะผูนําตาม  Trait  Theories  
of  Leadership  โดยใชอักษรภาษาอังกฤษ  (LEADERSHIP)  ใหนิยาม  ภาวะผูนํา ไวดังตอไปนี้ 
 L =  Love :  ความจงรักภักดีตอองคการและผูรวมงาน 
  =  Learner :  ผูเรียนรูความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 E  =  Education  and  Experience :  ผูมีประสบการณทางการศึกษา 
  =  Earnestness :  ความเอาจริงเอาจัง  ความมุงมั่น 
 A =  Adaptability :  ความสามารถในการปรับตัวเอง 
  =  Attempt :  ความพยายาม 
 D =  Decisiveness :  ความสามารถในการตัดสินใจอยางกลาหาญ 
  =  Diligence :  ความขยัน 
 E =  Enthusiasm :  ความกระตือรือรน 
  =  Expert :  ความเชี่ยวชาญ 
 R =  Responsibility :  ความรับผิดชอบสูง 
  =  Readiness :  ความพรอมที่มีอยูในตนเอง 
 S =  Sincere :  ความจริงใจตอผูอ่ืน 
  =  Solver :  ความสามารถในการแกปญหา 
 H =  Honesty :  ความซื่อสัตย 
  =  Health :  ความมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ 
 I =  Intelligence :  ความเฉลียวฉลาด 
  =  Intellectual :  ความมีภูมิปญญา 
 P =  Persuasiveness :  ความสามารถในการจูงใจคน 
  =  Personality :  ความเปนผูมีบุคลิกภาพ 
  2.3.4  ลักษณะผูนําและองคประกอบของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28)  ไดใหความหมายของผูนําวา คือ ผูที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

1)   ผูนํา  หมายถึง  บุคคลที่มบีทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
2)   ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่งที่มีบทบาทเหนือคนอื่น ๆ  
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3)   ผูนํา หมายถงึ บุคคลผูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญที่ดีในการทําใหหนวยงานดําเนนิ 
ไปสูเปาหมายที่วางไว 

4)   ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
5)   ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนางานในหนวยงาน 

             ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, pp. 78-79)  มีความเห็นวา  ผูนําตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตามเกณฑ  และมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ืนเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและสวนบุคคล 
ดังตอไปนี้  
 1)  ไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูนํา ผูนิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเปนตวัแทน
ของกลุม 
 2)  เปนผูไดรับเลือกจากกลุม 
 3)  เปนผูแสดงออกใหเห็นวามีอิทธิพลมากที่สุด โดยใชสังคมมิติ 
                 สําหรับองคประกอบของการเปนผูนําที่ดีนั้น นักวิชาการไดกลาวถึงไวหลากหลาย ดังนี้ 
                เทื้อน  ทองแกว  และเฉลา ประเสริฐสังข  (2542, หนา 28)  ไดกลาววา  ผูนําที่ดีนั้นตองมี
องคประกอบ  4  ดาน  ดังนี้ 
                 1)  ลักษณะทางดานรางกาย  หมายถึง  รูปราง  หนาตา  ผิวพรรณ  ขนาด  และรูปทรง 
รวมถึงกิริยาทาทาง  การพูด  การสื่อสาร  และการแสดงออกตาง ๆ  
                 2)  ลักษณะทางดานสติปญญาและความคิด  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  ความฉับไว 
ทางการคิดวิเคราะห  วิจารณ  แยกแยะสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล  มีวิสัยทัศนกวางไกล  และตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง มีการวิเคราะหทางเลือกในการปฏิบัติ และมีประสบการณ 
                 3)  ลักษณะทางดานอารมณ  หมายถึง  การควบคุมอารมณ  และการแสดงออก
ทางอารมณไดอยางเหมาะสม  เชน  จิตใจหนักแนน  อดทนสูง  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
มีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
                 4)  ลักษณะทางดานสังคม  หมายถึง  ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ  เปนคนมองโลก
ในแงดี มีความสามารถในการพูด การสื่อสารกับบุคคลทั่วไป  และสามารถปรับตัวไดดี 
                อําไพ  อินทรประเสริฐ (2542, หนา 75-77)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการเปนผูนําที่ดี
เพื่อการเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 
                1)  คุณสมบัติทางวิชาการ  ไดแก  มีความรูในวิชาชีพเปนอยางดี  ความรูทั่วไป 
ความรอบรูในการบริหารจัดการ  และการนํา  เชน  ความสามารถในการใชเทคนิคและวิธีการทํางาน 
มีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ  เขากับคนไดดี  รูจักใชคนและจูงใจคนใหศรัทธา  
มีความสามารถในการคิด  มีปญญา  ไหวพริบ  และทันเหตุการณ 
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                2)  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  หมายถึง  รูปรางหนาตา  ทวงที  วาจา  อุปนิสัยใจคอ 
ตลอดจนอารมณ  และบทบาทหนาที่ที่ปรากฏแกสายตาบุคคลอื่น  ทั้งบุคลิกภาพดานรางกาย  และ
ดานจิตใจ                   
                3)  คุณลักษณะดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ การที่บุคคลหนึ่งจะเปนผูนํา
ไดดีนั้นจะตองมีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษแตกตางไปจากผูอ่ืน  เชน  มีสติปญญาเฉียบแหลม 
รูบทบาทหนาที่ของตน  รูจักตนเอง  รับผิดชอบ  ยุติธรรม  กลาหาญ  เด็ดขาด  ริเร่ิมสรางสรรค  ทาทาย
และมีความสามารถในการประสานงาน เปนตน       
                สุรศักดิ์  ปาเฮ  (2543, หนา 72)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําทางการศึกษาในยุค

ปฏิรูปการศึกษา หรือยุคผูนําการเปลี่ยนแปลง  ไวดังนี้ 
                  1)  มองกวางไกลอยางตอเนื่อง  และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการกําหนด
เปาหมายในการทํางาน  กําหนดนโยบายและวิธีการทํางานที่ชัดเจน 
                 2)  สามารถที่จะวิเคราะหสถานการณ  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 
                 3)  ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งรูจักวิเคราะหความนาเชือ่ถือ
ของขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย 
                 4)  ความสามารถในการจัดระบบสื่อสารใหไดผลเพื่อเชื่อมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ไดทั่วถึงทุกระดับองคกร  หนวยงาน/สถานศึกษา  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนอยางดี 
                5)  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถวางแผนบุคลากร  สรรหา
คัดเลือก  กําหนดงบประมาณ  ความกาวหนาในอาชีพ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการวิเคราะห
ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงาน    
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change  Leadership)        

   
 ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่เปนผูนํา  ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานพฤติกรรม
และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  การแสดงออกของผูบริหาร  มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย  ดังนั้น  ถาผูบริหารรูจักนําความมีภาวะผูนํามาใชในการทํางาน
ใหเหมาะกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวา  ผูบริหารมคีวามบรสุิทธิใ์จ
ในการทํางานและเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืนในเรื่องตาง ๆ จะกอใหเกิดศรัทธา  ความสามัคคีรวมมือรวมใจ



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

 

38 

ในการทํางาน  ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงคโดยเฉพาะในยุค
ปฏิรูปการศึกษา  และทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได 
  2.4.1  จุดเริ่มตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง  

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change  Leadership)  เปนรูปแบบของผูนํายุคใหมซ่ึงนับวาสอดคลอง
ในยุคปฏิรูปที่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูนําจะมีความสามารถ
ในการหยั่งรูและคาดการณในอนาคตไดอยางแมนยํา  มีความคิดชัดเจนที่นําบุคลการไปสูองคการ
ในการเปลี่ยนแปลง  ดวยศักยภาพและสมรรถฐานเต็มกําลังความสามารถ  รวมทั้งเนนการปฏิรูป  
และพลิกโฉมหรือยกเครื่ององคการ  สนับสนุนการถายโอนวัฒนธรรมแนวใหม  มีความสามารถ
ในการจัดการเปลี่ยนแปลง  สามารถตีความ  เขาใจเรื่องตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  มีความคิดสรางสรรค  
สามารถประยุกตวิธีการตาง ๆ เพื่อใหองคกรประสบผลสําเร็จ  ผูนําจะมีแผนในใจโดยครอบคลุม
ในเรื่องใหม ๆ ที่เปนเรื่องทาทาย 

  ดังนั้นองคกรจะประสบผลสําเร็จไดมากนอยพียงใดตองเริ่มจากผูนําที่มีความเขมแข็งจริงจัง
และใชหลักการทํางานเปนทีม  และที่สําคัญสามารถรักษาองคกรใหอยูรอดปลอดภัย  โดยท่ีผูนํา
ตองทําตนใหเปนผูนาเลื่อมใสและไววางใจ  มีจริยธรรมสรางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในองคกร  
รวมทั้งสรางเครื่องมือ  (Toolbox)  เพื่อใหประสบผลสําเร็จ  โดยที่ตองเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร  และ
วัตถุประสงคขององคกร  ส่ือสารใหบุคลากรเขาใจและสรางความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนํา  
Bartridge  (Online, 2005)  อางถึงคํากลาวของ  Peter F. Drucker  ไดใหขอคิดของความแตกตาง
ระหวางผูบริหารกับผูนําวา  ผูบริหารทําทุกอยางถูกตองแตผูนําทําในสิ่งที่ถูกตอง  (Managers  do  things  
right  but  Leaders  do  the  right  things)  โดยผูนําจะไมใชอํานาจแตจะใชการกระจายอํานาจและ
เพิ่มพลังอํานาจ  (Empowerment)  และจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเพื่อใหงาน
ประสบผลสําเร็จ  ปรับปรุงโครงสรางองคกรเพื่อรองรับในการเปลี่ยนแปลงแบบแนวราบและเครือขาย  
ไมมีขั้นตอนยุงยากซับซอน  เพื่อใหเขาถึงบุคลากรและลูกคาเร็วที่สุด  นอกจากนี้ผูนํายุคใหม
จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนจากการบริหารมาสูภาวะผูนํา  ดังนี้ 
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การเปรียบเทียบกระบวนทัศนเกาและกระบวนทัศนใหมของผูนํา 
 

กระบวนทัศนเกา  (การบริหาร) กระบวนทัศนใหม  (ภาวะผูนํา) 
เขมงวด 

เวลาเปนเสนตรง 
เนนรายละเอียด 
การแขงขัน 
ปริมาณ 

สงสัย  ระแวง  ไมเชื่อมั่น 
รวมอํานาจ 
ใชอารมณ 
มีขั้นตอน 
รุนแรง 

ตําหนิ  ลงโทษ 
เปนความลับ 
สรางความกลัว 
ทํางานตามลําพัง 
แกปญหาสุดทาย 
เปนแบบแผน 

อิสระ 
ประสิทธิภาพ 

ยืดหยุน 
เวลาเปนวงกลม 
เนนภาพรวม 

รวมมือและประสานงาน 
คุณภาพ 
ไววางใจ 

กระจายอํานาจ 
ใชเหตุผล 
ลดขั้นตอน 

สงบ 
ใหรางวัล 
เปดเผย 

ขจัดความกลัว 
ทีมงานหรือหุนสวน 
พัฒนาตอเนื่อง 

หลากหลายรูปแบบ 
การพึ่งพา 

ประสิทธิผลและคุณภาพ 
 

ขอคํานึงในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดประสิทธิผล  (Boston College, Online, 2005)  เสนอวา
ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดประสิทธิผล  ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

  1)  องคกรที่มีประสิทธิผลจําเปนตองนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาการปลอยให
การเปลี่ยนแปลงนําองคกร 

  2)  ผูนําตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรวมมือและ
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีของผูมีสวนเกี่ยวของ 

  3)  การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดตองคํานึงถึงคุณคาของทรัพยากรมนุษยที่สนับสนุน
การปฏิบัติงาน  โดยสรางความสัมพันธทางบวกและการสื่อสารอยางตอเนื่องชัดเจน 
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  4)  ผูนําปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเขมแข็ง  สรางความมุงมั่นของบุคลากร  
สรางความภักดีของลูกคา  และความสัมพนัธกับชุมชน 

  จุดเริ่มตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง  Department  of  Personal  Organizational  and 
Employee  Development  Services  (Online, 2005)  ไดเสนอแนะผูนําใหมเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของ
การเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้ 

  1)  เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง  โดยมองเห็นถึงประโยชนความสําคัญของความจําเปน
ที่ตองเปลี่ยนแปลง  ชี้ใหเห็นถึงความลมเหลว  ความแตกตางของผูบริหารกับผูนําดานทักษะและ
กระบวนทัศน 

  2)  สรางความรูสึกที่ดีในการแกปญหาเรื่องเรงดวน  ตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องเรงดวน  เลือกเหตุผลที่ดีและการพรอมใจกันปฏิบัติงาน  รวมถึงกําหนดยุทธศาสตรสําหรับ
ยกระดับการทํางานของเรื่องเรงดวน  และสรางทัศนคติที่ดีรวมกัน 

  3)  สรางทีมงานในการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาทีมงาน  สรางความเขาใจ  และ
พรรณนาบทบาทในการทํางานของทีมงาน 

  4)  พัฒนาวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลง  ตระหนักถึงคุณคาของวิสัยทัศน  และ
ระบุขอบขายของวิสัยทัศน  พรรณนาลักษณะวิสัยทัศนที่เขมแข็ง  และระบุองคประกอบที่ชวยสราง
วิสัยทัศนใหมีประสิทธิผล 

  Morse  (Online, 2005)  เสนอวาผูนําควรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
โดยไมคํานึงถึงแบบแผนมากนักและมีความรูเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพของความแตกตาง  ผูนําสราง
ความแตกตางดานการบริหารและจัดการ  เพิ่มอํานาจและการมีสวนรวมใหกับบุคลากรทั้งดาน
การตัดสินใจและการรวมกันปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ในกระบวนการทํางาน  โดยพัฒนาจิตวิญญาณ 
ความรูความสามารถ  ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน  รวมทั้งบรรยากาศในการทํางานและ
สรางความประทับใจในการปฏิบัติงาน 

  2.4.2  อุปสรรคและปญหาของการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงมีอุปสรรคและปญหา
สําคัญดังนี้  (สมชาย  เทพแสง  และอรจิรา  เทพแสง, 2549, หนา 18) 

  1)  ผูนําไมสามารถทําใหบุคลากรเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและไมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

  2)  องคกรที่มีการวางแผนระยะยาว  มุงแผนระยะสั้นทําใหไมทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3)  ผูนําไมสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรไดเพราะบุคลากรยึดติดกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

  4)  กระแสโลกาภวิัตนเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  บุคลากรในองคกรตามไมทนั 
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  โดยสรุปแลวผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงทั้งคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา  
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงในมิติ  3  ดานดังนี้ 

 ดานเนื้อหาสาระ  (Content)  รวมทั้งวัตถุประสงค  เปาหมาย  และคํานึงถึงอะไร  (What) 
ที่ตองเปลี่ยนแปลง 

 ดานกระบวนการ  (Process)  การดําเนินงาน  วิธีการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  (How)  
   ดานสภาพแวดลอมและบริบท  (Context)  เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  
ท่ีไหน  (Where) 

 2.4.3  ลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง   
 SEDL  (Online, 2005)  เสนอลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงควรมีลักษณะ  6  ประการ

ดังนี้ 
  1)  มีวิสัยทัศน  ผูนําสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  และกระจายวิสัยทัศน

ใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดเรียนรู  และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง 
  2)  มีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  ผูนํามปีรัชญาความเชื่อวาองคกร

เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  จึงตองนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยจัดสภาพบรรยากาศใหทุกคน
ไดศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง 

  3)  เนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  ผูใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
จัดการฝกอบรมตามความตองการและความจําเปน  ใหขวัญกําลังใจในการทํางานอยางตอเนื่อง  
เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 

  4)  เปนผูมีการสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  ผูนําใชหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  
คํานึงถึงขอมูลขาวที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  เขาใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
และพรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 

  5)  ปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  การปฏิบัติงานเนนการปรบัปรงุ
อยางตอเนื่อง  มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา  เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 
 6)  ใชหลักการบริหารความเสี่ยง  การบริหารจัดการมีความยืดหยุน  และไมเครงครดั
จนเกินไป  ในบางครั้งเปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได  ถางานนั้นสามารถพัฒนา
งานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.4.4  ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น

ขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา  ที่จะแสดงบทบาทและความสามารถในการเปนผูนําทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการมีความรู  ความเขาใจ  และคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา 



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

 

42 

ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น โดยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่นํามาประยุกตใชนั้น
เปนแนวคิดของ  SEDL  (Online, 2005)  ครอบคลุมคุณลักษณะ  6  ประการ  และมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การมีวิสัยทัศน  (Vision)   
    วิสัยทัศน  หมายถึง  การกําหนดทิศทาง  แนวทาง  และวิธีการทีจ่ะบรรลเุปาหมาย
ในอนาคตขององคกร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 256)  หรือเปนการกําหนดความสําเร็จของ
หนวยงานและหาวิธีการ  ขั้นตอนเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังนั้น  (ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ,  
2544, หนา 136)  การมีวิสัยทัศนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในอนาคต  และอาจเรียกวา  ผูนําวิสัยทัศน  (Visionary  Leadership)  ซ่ึงเปนผูนํารูปแบบใหม  ผูนํา
ตองกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร
ไดเรียนรู  และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง  ดังนั้นผูนําจําเปนตองใหการนิเทศ  
ใหโอกาสบุคลากรพัฒนาทักษะในการตัดสินใจดานคุณภาพและการพัฒนา  สรางความไววางใจผูนํา  
และผูนําจะคาดเดาสถานการณที่อาจมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในอนาคต  (สมชาย  เทพแสง  และ
อรจิรา  เทพแสง, 2549, หนา 157)  ทั้งนี้ผูนําที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงจําเปนที่จะตองมีวิสัยทัศนที่มี
ประสิทธิผล  สามารถทําใหบุคลากรและผูปฏิบัติงานยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง  (ภักดี  เมฆจําเริญ, 2549, 
หนา 60)  รวมท้ังการบริหารจัดการเปนไปดวยความทาทายและโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคต 
ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองจัดเตรียมองคกรในการผลิตผลลัพธที่มีประสิทธิภาพอยางพรอมเพรียง 
ในลักษณะบรูณาการ  มีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูเปาหมายที่วางไวและเนนในภาพรวม  ใชความมุงมั่น
ตั้งใจ ที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมขององคกร  ซึ่งการบริหารและการจัดการนั้น  ผูนํา
วิสัยทัศน ควรคํานึงถึงสวนสําคัญหลัก ๆ ในเรื่องตอไปนี้  (สมชาย  เทพแสง  และอรจิรา  เทพแสง,  
2549, หนา 158-159) 
      (1)  วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  โดยการควบคุม  และ
วิเคราะหปญหา  เตรียมเครื่องมือในการทํางาน  พัฒนาระบบงาน  และพยายามหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
      (2)  เปาหมาย  เปาหมายของภาระหนาทีใ่ด ๆ หมายถึง  การทํางานใหสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี  รูปแบบการควบคุมคุณภาพ  และผลผลิตหรือบริการที่ไดเปรียบทางการแขงขัน  และ
มีจุดเดนเหนือกวาชัดเจน 
      (3)  นโยบาย  ทั้งนี้รูปแบบภาวะผูนําถูกควบคุมโดยนโยบายการทํางาน  ผูนํา
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของตนใหเขากับสิทธิและเปาหมายขององคกร  โดยการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง
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จะมีรากฐานมาจากภาวะผูนําวิสัยทัศนที่มีนโยบายชัดเจน  มีอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ตามสายงาน  และมีการควบคุมดูแลปญหาเบื้องตน 
     (4)  ระดับทักษะ  คือความสามารถและความปรารถนาที่จะแขงขันความรู
กับเพื่อนรวมงาน  มีอิทธิพลตอระดับการศึกษา  ประสบการณในการทํางานจะทําใหเพิ่มทักษะ
และคุณคาของการบริการ  รวมทั้งเพิ่มประสบการณในการศึกษาแกบุคลากรอีกดวย 
     (5)  เทคโนโลยี  มีสวนชวยลดเวลาในการทํางานใหสําเร็จ  ซึ่งผูนําวิสัยทัศน
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเปนพิเศษและนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางมีคุณคา  รวมทั้งมีสวนทําให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
      ผูนําวิสัยทัศนมีกระบวนการในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการบริหารและ
การจัดการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  (Kahan  Seth, Online, 2002)  
      (1)  กําหนดวิสัยทัศน  และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรในองคกรรับทราบถึง
ความฝนหรือจินตภาพขององคกรวาจะดําเนินไปในทิศทางใด  (Visioning) 
      (2)  การกําหนดแผนที่นําทาง  เพื่อดําเนินไปสูเปาหมาย  โดยมีจุดเริ่มตนและ
ชวงเวลาในการเดินทาง  รวมทั้งเปาหมายอยางชัดเจน  (Mapping) 
      (3)  การเดินทางหรือการดาํเนินงานตามแผนที่กําหนดไว  (Journeying) 
     (4)  การเรียนรูตลอดเสนการเดินทาง  ผูนําและบุคลากรตางเรียนรูไปพรอม ๆ กนั 
เพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาและทันสมัยอยูเสมอ  (Learning) 
     (5)  ใหคําปรึกษาหรือเปนพี่เลี้ยงแกปญหาใหกับบุคลากรหรือแนะนํานิเทศ
การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง  (Mentoring) 
     (6)  ใหการบริการและอํานวยความสะดวก  ใชภาวะผูนําสนับสนุนบุคลากร 
(Leading) 
     (7)  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมแกบุคลากรและสนับสนุนให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  (Valuing) 
     ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  จําเปนตองอาศัยผูนําที่มี
วิสัยทัศนและมุงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาและ
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา
จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นผูนําทางการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
ตองดําเนินงานตามหลักการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  ยึดโรงเรียน
เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ  มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองและคํานึงถึงประโยชน
ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน  การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  การกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการศึกษา  
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และความรับผิดชอบตรวจสอบได  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1-2) 
ซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของตนเองใหสูงขึ้น 
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  และการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นผูบริหารตองมีวิสัยทัศน
หรือเปนผูนาํวิสัยทัศน ที่สอดคลองกับขอบขายงานและภารกิจที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระจายอํานาจใหสถานศึกษา  หรือผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในภารกิจ  ดังนี้  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 28-29) 
      (1)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
     (2)  การพัฒนาดานวิชาการ  
     (3)  การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     (4)  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  และสาระการเรียนรูทองถ่ิน 

     (5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
     (6)  การวัด  ประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 
     (7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
      (8)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู 
     (9)  การนเิทศการศึกษา 
     (10)  การแนะแนว 
     (11)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     (12)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ 
     (13)  การประสานงานความรวมมือทางวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
     (14)  การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  2)  มีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู 
    (1)  ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 

       วีรวุธ  มาฆะศิรานนท  (2548, หนา 199)  ไดใหความหมายของ  องคกร
แหงการเรียนรู ไววา  หมายถึง  องคการที่ใชการเรียนรูเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินงานบุคลากร
และองคการทุกระดับ  ตั้งแตระดับบุคคล  หรือองคการ  ซ่ึงเปนการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนองคการ
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 
และองคการดังกลาวตองใหการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของสมาชิกทุกคนอยางตอเนื่อง 
ทําใหเกิดการพัฒนาองคการและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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   ปาริชาติ  คุณปลื้ม  (2548,  หนา 24) ใหความหมายไววา  องคกรแหงการเรียนรู
เปนองคกรที่บุคลากรในองคการนั้นมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน  มีการสรางสรรค
ผลงานใหม ๆ มีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด  หรือสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ ใหเกิด
ขึ้นอยูเสมอ  และเปนที่ซ่ึงสมาชกิขององคการมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   จารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล  (2549,  หนา 31-32)  ไดกลาววา  องคกรแหงการเรยีนรู 
หมายถึง  เปนการเพิ่มพูนความสามารถขององคการเพื่อใหบังเกิดการกระทําที่มีประสิทธิผล  และ
สรางสรรคผลงานที่ดีกวาอยูเสมอ 
   วิชัย  วงษใหญ  (2542, หนา 9)  ไดกลาววา  องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกร
ที่บุคคลเรียนรูเพิ่มพูนความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อสรางผลงานที่ปรารถนา  มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงองคการอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการเชิงประสบการณที่มุงสรางองคความรูที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธของการกระทํา  และเปนองคการที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหม  และบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่อง  รวมทั้งรวมกันเสริมสรางวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ  เพื่อชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเรียน  และผูปฏิบัติงานในองคกร  
   วิโรจน  สารรัตนะ  (2546,  หนา 11)  ไดกลาววา  องคกรแหงการเรียนรู
เปนองคการที่สมาชิกในองคการมีความตื่นตัว  และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางตอเนื่อง  มีความคิดริเริ่มที่จะสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหเกิดขึ้นกับองคกร  มีความสัมพันธ
เพื่อการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกขององคการเอง  โดยภาพรวมแลวถือวาเปนองคกรที่มุงแสวงหา
ความเปนไปไดและโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกร 
      สรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง  องคกรที่สมาชิกมีแบบแผน
ในการคิดกระบวนการเรียนรู  การจัดการความรู  การแสวงหาความรู  การสรางความรูใหม  ตลอดจน
มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองและองคกร  โดยการเรียนรูรวมกัน  
และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการคิดที่เปนระบบ มีการสรางสรรคผลงานใหม ๆ รวมทั้ง
มีการแกไขขอผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อประสิทธิผลและความสําเร็จของงานอยางตอเนือ่ง   
     (2)  ความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรู 

    องคกรแหงการเรียนรูเปนรูปแบบของการบริหารที่เนนการพัฒนา สภาวะผูนํา
ในองคกรควบคูไปกับการเรียนรูรวมกัน  ทําใหเกิดการถายทอด  แลกเปลีย่นองคความรู  ประสบการณ 
และทักษะระหวางกันและกัน  เพือ่นํามาใชในการปฏิบัติงาน  และมีระดบัของพัฒนาการขององคการ
ที่เปนไปอยางรวดเร็ว  มีผลกระทบตอองคการนั้น ๆ เหตุผลที่ตองพัฒนาองคการไปสูองคการแหง
การเรียนรูนั้น  เพราะองคกรในปจจุบันไดเปล่ียนไปจากองคกรแบบเดิม ๆ ดังนี้  (นิสดารก   
เวชยานนท, 2541, หนา 8-10)  
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     ก.  องคกรตามแนวคิดเดมิ  มุงเนนในเรื่องผลผลิต  ขณะทีอ่งคกรแหงการเรียนรู
มุงเนนที่การเรยีนรูและการพฒันาขององคกร 
    ข.  องคกรแบบเดิม  มองวาคนตองมีทักษะ  ความรู  เพื่อนํามาใชในองคการ 
แตองคกรแหงการเรียนรู  มองวา  องคกรตองเปนสถานที่ที่บุคลากรสามารถเพิ่มและพัฒนาทักษะ 
ความรู  เพื่อสามารถทํางานในปจจุบนั  และเตรียมพรอมสําหรับงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    ค.  องคกรแบบเดิมมีสภาพแวดลอมที่คอนขางคงที่  มีภาระหนาที่กําหนด
ไวอยางชัดเจน  การพัฒนาคนในองคกรจะเนนความชํานาญเฉพาะทาง  โดยการแบงแยกงานกันทํา
ตามความถนัด  สวนองคกรแหงการเรียนรูจะมุงเนนใหทุกคนมีการเรียนรูและมกีารคดิอยางเปนระบบ 
และเปนกระบวนการ  โดยการศึกษาหาความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  สามารถทําความเขาใจ
ในปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนยอยและสวนรวมได 
    ง.  องคการแบบเดิมใชการฝกอบรม  เปนเครื่องมือในการพัฒนาใหเกิด
ความชํานาญขึ้น  โดยเฉพาะดานเทคนิค  วิธีการผลิต  องคกรจะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหสอดคลองกบังานที่ปฏิบัติมากที่สุด  สวนองคกรแหงการเรียนรู
จะมุงพัฒนาใหไดมีโอกาสรูจักตนเอง  วิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  ของตนเองกอนที่จะใหบุคลากร
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาและกําหนดเปาหมายในอาชีพของตน 
    จ.  องคกรแบบเดิม  มองวาแรงงานจัดเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งที่ไดรับ
คาตอบแทนตามผลงานที่ปฏิบัติ  บุคลากรมีหนาที่ปฏิบัติงานใหเกิดผลผลิตสูงสุด  แตองคกรแหงการเรียนรู
มองวาบุคลากรจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา  เพราะเทคโนโลยีและความรูตาง ๆ เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
ถาองคกรตองคอยกําหนดวาบุคลากรตองทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่บุคลากรไมสามารถสรางกระบวนการเรียนรู

ของตัวเองไดแลว  องคกรจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน  เพราะฐานขอมูลตาง ๆ ไดเปลี่ยน
จากฐานที่เปนตัวงาน มาเปนฐานที่เนนความรู 
    ฉ.  แนวคิดแบบเดิม  ผูบริหารถูกมองวา  เปนผูบังคับบัญชาคอยควบคุม
การทํางานของบุคลากร  แตแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูจะกําหนดใหผูบริหารหรือหัวหนา
ทําหนาที่ในการสอนงาน  แนะนํา  ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเปนหนาที่หลัก  ชวยจัดกิจกรรมและ
สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
    ช.  องคกรแนวคิดใหมตองสรางบรรยากาศ เพื่อใหบุคลากรสามารถเรียนรู
ไดอยางอิสระ  หนาที่ในการสรางนวัตกรรมใหม  ไมใชจํากัดแตเพียงฝายวิจัยและพัฒนาเทากัน 
แตบุคลากรควรมบีทบาทที่จะเรียนรูจากหนวยงานอื่น ๆ โดยแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและเทคโนโลยี
ระหวางกัน  องคกรแหงการเรียนรูจะมีการใชเทคโนโลยีสรางฐานขอมูล  สรางสถานการณจําลอง 
เพื่อใหการพัฒนาคนเปนไปอยางรวดเร็ว นาสนใจ  และสามารถประยุกตใชไดในองคกร 
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    สรุปไดวา  องคกรแหงการเรียนรูเปนรูปแบบของการบริหารที่เนนการพัฒนา 
สภาวะผูนําในองคกรควบคูไปกับการเรียนรูรวมกัน  ซึ่งเปนผลใหเกิดการถายทอด  แลกเปลี่ยน
องคความรู  ประสบการณ  และทักษะระหวางกันและกัน  เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหไดอยางมี
คุณภาพสูงกวา  และมีระดับของการพัฒนาในความสามารถขององคกรที่เปนไปอยางรวดเร็ว
ในทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง 
    (3)  ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู 
   องคกรที่มีการเรียนรูนั้นเปนองคกรที่มีลักษณะการเคลื่อนไหว  ยืดหยุน 
ไมหยุดนิ่ง  หรือพึงพอใจกับความสําเร็จที่มีอยู  สมาชิกในองคกรตองมีการขวนขวาย  และหาความรู
มาแบงปน  เผยแพรซ่ึงกันและกันเพื่อพัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงมีนักวิชาการ
ไดกลาวถึงลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูดังนี้ 

    ภาวัฒน  พันธแพ  (2547, หนา 55)  ไดกลาววา  องคกรแหงการเรียนรูมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
  ก.  มีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนถึงคุณคาของการทดลอง

ทําสิ่งใหม ๆ มีความคิดริเร่ิมในการสรางนวัตกรรม  มีความยืดหยุนในการทํางาน 
  ข.  มีการสนับสนุนอยางชัดเจนจากผูบริหารระดับสูง 

  ค.  มีกลไกและโครงสรางในการสนับสนนุและชวยเหลือใหบุคลากร
ในระดบัลางใหมีโอกาสในการเสนอความคิด 

      ง.  มีการแบงบันขอมูลขาวสารและความรูใหกับบุคลากรทุกคนทีต่องการ 
ขณะเดียวกัน  บุคลากรทุกคนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการนําขอมูลและความรูนั้นไปประยุกตใช
ในการทํางาน 
  จ.  มีการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในองคการ  เพื่อการเรียนรูของ
บุคลากรทุกระดับ 
  ฉ.  มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหบุคลากรในการแกไขปญหาและ
การปรับปรุงวิธีการทํางาน 
  ช.  มีการเนนถึงผลการทํางานในระยะสั้น  และระยะยาวขององคการ
อยางเทาเทียมกัน 
  ซ.  มีการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความปรารถนาอยางแรงกลา
ในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิธีการทํางาน  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ
วิธีการที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร  โดยไมกลัวความลมเหลว 
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    ปาริชาติ  คุณปลื้ม  (2548, หนา 28)  ไดเสนอวา  องคกรแหงการเรียนรู
ควรมีองคประกอบ  5  ดาน  ดังนี้ 
  ก.  มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับภายในองคกร สมาชิกเรียนรู
รวมกันและถายโอนองคความรูใหเห็นแกกันเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
  ข.  มีการสรางองคความรูใหเปนศาสตรที่มีความแข็งแกรง  ทัง้ดานความรู 
และทฤษฎี  มีการแบงปนความรู  มีการสงผานขอมูลแกกันอยางรวดเร็ว  ดวยเทคโนโลยีอันทนัสมยั 
สามารถเผยแพรความรูแกผูที่ตองการใชไดอยางรวดเร็ว 
  ค.  สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ  และใหสมาชิกไดเรียนรูวิธีคิดใหม ๆ  
เปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณและอภิปรายกันอยางเปดเผย 
  ง.  ใหการสนบัสนุนและสรางนวัตกรรมการเรียนรู 
  จ.  ใหความสาํคัญกับสมาชิกในองคกรโดยยึดคนเปนสําคัญในการเรียนรู 

    สรุปไดวา  องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีการสนับสนุนทางดาน
การเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกระดับ  มีการเรียนรูรวมกันโดยมีทั้งบทเรียนที่ผิดพลาด  และประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงสามารถนําความรูมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการไดเปนระบบและตอเนื่อง 
การเรียนรูนั้นจะตองเปนไปโดยพรอมเพรียงกันทั้งองคกร  โดยมุงเริ่มตนดวยการเปลี่ยนแปลง
ในความคิด  ภูมิปญญาภายในตัวของแตละคน  และจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเวลา 
ความคิด  ความเขาใจของบุคลากรใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แทจริงไปตามแนวทางที่องคกร
ตองการ 
    (4)  องคประกอบของความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

    เซงเก  (Senge, 1990; อางถึงใน จารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล, 2549, หนา 37-54) 
ไดเสนอหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ไว  5  ประการ 
ดังนี้ 
   ก.  ความคิดเชิงระบบ  (System  thinking)  คือสรางกรอบความคิด 
ซ่ึงประกอบดวย  องคความรู  และกระบวนการคิด  ศึกษาเหตุผลและการคนหาคําตอบอยางมีวิจารณญาณ 
  ข.  ความสามารถของบุคคล  (Personal  mastery)  คอื  ความกระตือรือรน 
อยากรู อยากเห็น อยากทดลองทําสิ่งใหม ๆ สรางวิสัยทัศนแหงตน 
   ค.  แบบแผนทางความคิด  (Mental  models)  คือ  การรับรูส่ิงตาง ๆ 
หรือประสบการณทั้งปวงที่เปนรากฐานฝงลึกในตัวบุคคล  มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง 
เนื่องมาจากการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  และวิสัยทัศน  พัฒนารปูแบบความคิด  ความเชื่อใหมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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  ง.  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน  (Shared  vision)  คือ  การแบงปน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  แนวคิด  และโลกทัศนของบุคคลในองคกร  เพื่อนําไปสูการเปนวิสัยทัศน
หลักรวมกันขององคกร 
  จ.  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team  building)  คือ  การเรียนรู
ที่จะทํางานรวมกันเปนทีมของบุคคลในองคกรอยางเปนระบบและสรางสรรค  มีการแลกเปลี่ยนความรู
ของบุคคล  ซ่ึงทําใหบุคคลมีความรูเพิ่มพูนขึ้น  พัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม 
เพื่อใหงานที่ทํานั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด  
    (5)  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

    นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงสถานศกึษาในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ดังนี ้
    เคอรคา  (Kerka, 1995,  p. 46; อางถึงใน สุรพงศ  เอื้อศิริพรฤทธิ์, 2547,  
หนา 50-51)  ไดกลาวถึงความเปนองคกรแหงการเรียนรูวา  สถาบันการศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตอไปนี้คือ  ตองสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ใชการเรียนรู
เพื่อนําไปสูเปาหมายขององคการ  เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรกับการปฏิบัติงานขององคกร 
สนับสนุนการคนควาสืบสวนสอบสวนและการสนทนา  ใหบุคลากรแบงปนความรูอยางเปดเผย
และกลาเสี่ยง  คํานึงถึงการใชสภาวะปจจุบันเปนฐานของการเปลี่ยนแปลง  ตระหนักถึงความสําคัญ
และปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอม 
   แบรนด (Brandt, 2003, p. 146; อางถึงใน ปาริชาติ  คุณปล้ืม, 2548, หนา 47-48) 
ไดกลาวถึงสถานศึกษาที่เปนองคกรแหงการเรียนรูวา  วัฒนธรรมของสถานศึกษานั้นตองเกี่ยวของ
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่ลึกซึ้ง  และยั่งยืน  ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของผูเรียน  ปจเจกบุคคล
เรียนรูไดดีที่สุดเมื่อระบบตาง ๆ  มีความหมาย  บุคคลมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
ตองสนับสนุนการเรียนรู  ในการพิจารณาวาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น  ควรพิจารณา
จากลักษณะสําคัญ  ดังนี้ 
  ก.  องคกรแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางที่สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู
ของบคุคล 
 ข.  องคกรแหงการเรียนรูมีเปาหมายที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จได
ในสถานศึกษา  โดยมีเปาหมายที่สําคัญตองเกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน 
  ค.  สมาชิกในองคกรแหงการเรียนรู สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนา
องคกรไดอยางถูกตอง  องคกรอาจเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตบุคคลสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลง
องคกร  และอธิบายสถานะของการเปลี่ยนแปลงนั้นได 
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  ง.  มีการจัดเก็บขอมูล  และกระบวนการที่ใชความรูเปนฐานและ
ใชกระบวนการสรางความคิดใหม 
  จ.  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงเรียนรูภายนอกอยูเสมอ 
  ฉ.  ตองพิจารณาขอมูลยอนกลับ ดานผลผลิต  และกระบวนการ 
  ช.  มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 
 ซ.  มีวัฒนธรรมที่สนับสนุน  ไดแก  บรรยากาศเปนมิตร  สนับสนุน
โอกาสเรียนรูจากผูอ่ืน 
  ฌ.  เปนระบบเปด  (Open system)  ที่รับรูความเคลื่อนไหวจากสิ่งแวดลอม
ภายนอก  รวมทั้งเงื่อนไขทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ 
    (6)  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการสรางความเปน
องคกรแหงการเรียนรู 
   ผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change  Leadership)  เปนรูปแบบของผูนํายุคใหม
ที่สอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง

(สมชาย  เทพแสง  และอรจิรา  เทพแสง, 2549, หนา  37)  ความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองอาศัยปรัชญาความเชื่อที่วา “สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
ที่สําคัญสําหรับนักเรียน” ดังนั้นการพัฒนาสถานศึกษาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  จึงนับวา
เปนวิธีการปฏิบัติงานที่จะบรรลุความเชื่อดังกลาวได  อยางไรก็ตามสถานศึกษาจะไมสามารถ
เปล่ียนแปลงอะไรได  หากผูบริหารสถานศึกษายังไมเปล่ียนแปลงบทบาทการบริหารจัดการของตน 
ไปสูการเปน “ผูนําการเปลี่ยนแปลง” เสียกอน   
   สําหรับขอบขายและภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษานั้น 
ครอบคลุมการบริหารงาน  4  ดาน  ไดแก  การบริหารวิชาการ  การบริหารบุคลากร  การบริหาร
งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1)  
ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงตองพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของบุคลากรและนักเรียน  โดยแสดงความสามารถ  และศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 
ดังนี้ 
  ก.  ความสามารถในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ส่ือ  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคลากรและนักเรียนอยางเพียงพอ  
  ข.  ความสามารถในการจัดหา  พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
และการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชเปนสถานที่ใหครู บุคลากรและนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกัน  



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

 

51 

  ค.  ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  และบรรยากาศ
ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูของบุคลากรและนักเรียน

อยางตอเนื่อง 
  ง.  ความสามารถในการยั่วยุ เสริมแรง  และสรางโอกาสใหบุคลากรและ
นักเรียนเกดิการเรียนรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพอยางหลากหลายและเปนระบบ 
 จ.  ความสามารถในการจดัหามาตรการและวิธีการใหทกุคนไดพัฒนาตนเอง  
โดยการศึกษาหาความรู  สืบคนขอมูลจากสื่อ  เทคโนโลยี  และอินเทอรเน็ท  อยางตอเนื่อง  และ
หลากหลาย 

  3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย   
    ทรัพยากรมนุษย  นับวามีความสําคัญสูงสุด  เพราะมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอื่นๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวันขางหนา  จะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ๆ 4  ประเด็น  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร  ดานเทคโนโลยี  ดานโครงสราง 
และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (จุฑา  เทียนไทย, 2550, หนา 208)  ดังนั้นองคกรทุกองคกร
จึงตองเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตโดยมองที่การเปลี่ยนแปลงทั้ง  4  ดานขางตน
ที่ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน  หนวยงานทั้งหลายตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของทรัพยากรมนุษย 
ซ่ึงตองมีการเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกับองคกรไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหนวยงานหรือองคกร  โดยเฉพาะ
การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานดวยเทคนิค  วิธีการที่หลากหลาย  
มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรไวดังนี้ 

    สมยศ  นาวีการ (2546, หนา 341-342)  ไดกลาววา  องคกรจําเปนตองเนนคุณคา
ของทรัพยากรมนุษย  และใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการพัฒนาองคกร
ไปพรอม ๆ กัน  โดยมีความมุงหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง  ปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกบัสภาวการณตาง ๆ ไดอยางดีที่สุด 

     จุฑา  เทียนไทย  (2550,  หนา  233-234)  ไดกลาววา  องคกรทุกองคกรตองให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย  และปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรทางการศึกษา  ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
ทั้งในดานวิชาการ  และทักษะวิชาชีพช้ันสูง  ใหกับนักเรียน  นักศึกษา  ซ่ึงเปนผลผลิตทางการศึกษา 
และเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ  

    วิรัช  สงวนวงศวาน  (2546, หนา 125-126)  ไดกลาววา  องคกรที่เนนความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย  อาจใชวิธีการปฏบิัติงานที่มุงใหเกิดผลผลิตสูง  (High –performance 
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Work  Practices)  ซ่ึงมีหลายวิธี  และตางมีเปาหมายมุงเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพิ่มแรงจูงใจ  ลดการทํางานแบบเฉื่อยชา  รักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพใหอยูในองคกร  และพัฒนาบุคลากรที่ดอยคุณภาพใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

    สําหรับองคกรสมัยใหม  จําเปนอยางยิ่งที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองใหความสําคัญ
ของทรัพยากรมนุษย  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหยั่งยืน  ซ่ึงองคกรที่ใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย  จะมีกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย  ดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา  294) 
  ก.  การคัดเลือกบุคลากรใหไดคุณภาพ   ครอบคลุมถึง   การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหา  และการคัดเลือก 
  ข.  การใหความรูและทักษะแกบุคลากร  ครอบคลุมถึง  การปฐมนิเทศ  และ
การฝกอบรมบุคลากร  เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
  ค.  การรักษาบุคลากรที่ดีใหอยูกับองคกร  ครอบคลุมถึง  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  และการพัฒนาอาชีพใหกับบุคลากร 

    ผูบริหารการศึกษา  ในฐานะผูนําองคกรและผูนําการเปลี่ยนแปลง  จําเปนจะตอง
ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เชนเดียวกันกับผูบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้เนื่องจาก 
ทรัพยากรมนุษยนับวาเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  และนําไปสูความสําเร็จ
ขององคกรในที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในสถานศึกษาที่จะเติบโตเปนผูใหญและเปนพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตตอไป  ดังนั้น
การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษยของผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งไดสังเคราะหจากแนวคิดของ
นักวิชาการหลายทาน  (จุฑา  เทียนไทย, 2550, หนา 233-240, วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 126-127, 
และศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 128-132) จะสะทอนใหเห็นพฤติกรรมดังตอไปนี้  

  ก.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงยอมรับวามนุษยมีความแตกตางกัน  และทุกคนตางมี
ศักยภาพในตนเอง  และสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนได 

  ข.  ผูนําการเปลี่ยนแปลงเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย  และ
เชื่อวา  มนุษยทุกคนสามารถเรียนรู  และพัฒนาได 

  ค.  ผูบริหารมอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามความรู 
ความสามารถ  ทักษะความถนัด  และความสนใจ  ตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา  และประสบการณ
การทํางาน  รวมทั้งมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติตามประสบการณและความเหมาะสม 

  ง.  ผูบริหารจัดฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามความตองการและความจําเปนเพื่อเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกบังานที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมดังนี้ 
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          ก)  การฝกอบรมโดยใหลงมือปฏิบัติงาน  การหมุนเวียนงาน  การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวย  การเลื่อนตําแหนงชั่วคราว  การสอนงาน  เปนตน 

         ข)  การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกรที่มีการกําหนดหลักสูตร  เชน 
การฝกอบรมความเปนผูนํา  การเผชิญหนา  การประชุมอภิปราย  การฝกอบรมพิเศษ  เปนตน   

  จ.  ผูบริหารใหคําแนะนํา  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และใหความชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน  และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

  ฉ.  ผูบริหารเสริมแรง  และสรางขวัญ  กําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร
อยางตอเนื่อง  

  ช.  ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 
และใหอิสระเสรีภาพในการปฏิบัติงานในขอบเขตที่เหมาะสม  ลดความกดดัน  และยืดหยุน  
โดยมีเปาหมายที่ผลสําเร็จของงานนั้นมากกวากระบวนการควบคุม 

  4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  
        (1)  ความหมายของการสื่อสาร  แมวาการติดตอสื่อสารจะไดประยุกตเขาไป

ในการจัดการทุกขั้นตอนแลวก็ตาม  แตการติดตอส่ือสารก็ยังมีความสําคัญตอการบริหารจัดการอีกดวย  
การติดตอสื่อสาร  (Communication)  หมายถึง  การเคลื่อนยายขอมูลขาวสารจากผูสง  (Sender)  
ไปยังผูรับสาร  (Receiver)  ดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเขาใจ  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 283) 
หรือการติดตอสื่อสาร  หมายถึง  การถายโอนและการทําความเขาใจในความหมาย  ดังนั้น
การติดตอส่ือสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจ

อยางถูกตอง การติดตอส่ือสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล  เปนเครือขายในองคกร
หรือที่เรียกวา  การติดตอส่ือสารขององคกร  (วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 115) 

      (2)  ความสําคัญของการติดตอส่ือสาร  การติดตอส่ือสารนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการชวยสนับสนนุและถายทอดความคิดซึ่งไดรับการยอมรับมาชานาน  โดยการสื่อสารเปนสิ่งที่
บุคคลสามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันในองคกรเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ส่ิงเหลานี้
เปนหนาที่พื้นฐานของการติดตอส่ือสาร  เนื่องจากกิจกรรมของกลุมจะไมมีทางเกิดขึ้นได  ถาปราศจาก
การติดตอส่ือสาร เพราะวาการปฏิบัติงานรวมกันและการแลกเปลี่ยนไมสามารถบังเกิดผลขึ้นได 
    (3)  กระบวนการติดตอส่ือสาร  รูปแบบการติดตอส่ือสารอยางงายจะประกอบ
ไปดวยผูสง  การสงขอมูลขาวสาร  ผานชองทางที่ไดเลือกไวแลว และผูรับสารทั้งการติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคคล  และการติดตอสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  (สมคิด  
บางโม, 2546, หนา 429-430) 
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    ก.  ผูสงขาวสาร การติดตอสื่อสารเริ่มจากผูสงเปนผูคิดหรือมีความคิด 
ซ่ึงจะแปลขอความเปนรหัส  ที่สามารถทําใหทั้งผูรับและผูสงเขาใจได  การแปลขอความเปนรหัส
ทําไดหลายวิธี  เชน  การแปลความคิดเปนภาษาคอมพิวเตอร  หรือการแปลขอความเปนรหัสขาวสาร
ที่คิดออกมาเปนภาษาอังกฤษ  เปนตน 
    ข.  การใชชองทางในการสงขาวสาร  ขอมูลขาวสารถูกสงออกไปตามชองทาง 
ซ่ึงเชื่อมโยงกันระหวางผูสงกับผูรับ  ขาวสารอาจเปนคําพูดหรือภาษาเขียน และขาวสารจะถูกสงผาน
บันทึกขอความ คอมพิวเตอร  โทรศัพท  โทรสาร  หรือโทรทัศน  ซ่ึงสามารถแสดงออกในลักษณะทาทาง  
หรือหลักฐานอื่น ๆ  
    ค.  ผูรับขาวสาร  ผูรับขาวสารมีความพรอมที่จะรับขาวสารโดยสามารถ
ถอดรหัสเปนความคิด  หรือเปนขอความ  ภาษาที่สามารถสรางความเขาใจได 
    (4)  อุปสรรคของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึง วิรัช  สงวนวงศวาน  (2546, หนา 118-119)  ไดเสนอไวดังนี้ 
       ก.  การกรองขอมูลใหบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง  โดยอาจมีเจตนาเอาใจ
ผูบังคับบัญชา  องคกรที่มีสายการบังคับบัญชายาวตองผานความเห็นจากหลายระดับ  โอกาสท่ีขาวสาร
ขอมูลจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงยอมมีมากขึ้น  การสื่อสารโดยตรงระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา  เชน  การสงโดยใชจดหมายอิเลคทรอนิกส  จะชวยแกปญหานี้ไดมาก 
       ข.  การเลือกรับรูขาวสาร  คือ  การที่บุคคลเลือกรับหรือตีความขอมูลขาวสาร
ท่ีไดรับอยางมีอคติ  ตามความสนใจ  ภูมิหลัง  ประสบการณ  และทัศนคติของตนเอง 
        ค.  อารมณความรูสึก  อารมณของผูรับขาวสารในขณะที่ไดรับขาวสาร
จะมีผลตอการตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน  เชน  ขณะกําลังดีใจ  หรือเสียใจ  จะมีความรูสึกตอ
ขาวสารไมเหมือนกัน 
       ง.  การไดรับขอมูลขาวสารมากเกินไป  ทําใหเกินความสามารถในการรับ
ขาวสาร  ทําใหอาจตองรับรูรับทราบเฉพาะบางขาวสาร  บางขอมูลที่มีความสําคัญอาจถูกละเลย
ผานขามไป  หรือขาวสารอาจถูกลืมเลือนไป  ซ่ึงอาจเปนขอมูลขาวสารที่สําคัญตอการตัดสินใจ 
       จ.  การตอตาน  เมื่อผูรับขาวสารรูสึกวาขาวนั้นกระทบตอตนในทางลบ 
ก็เกิดปฏิกิริยาตอตาน  ไมพยายามเขาใจ  หรือรับรูขาวสารนั้น  ทําใหเปนอุปสรรคตอการติดตอส่ือสารได 
      ฉ.  ปญหาของภาษา  การสื่อสารระหวางผูคนที่แมจะเปนชนชาติเดียวกัน 
แตแตกตางกันที่วัย การศึกษา  และวัฒนธรรม  ก็อาจมีทักษะและความเขาใจในเรื่องภาษาตางกัน 
ในองคกรที่มีบุคลากรจากหลายเชื้อชาติ  ชนชาติ  ปญหาก็อาจเกิดขึ้นไดมาก  หรือแตละฝายอาจมี
ภาษาเฉพาะเปนของกลุมตน เมื่อติดตอส่ือสารกับฝายอ่ืน ๆ ก็อาจทําใหเกิดปญหาได 
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       ช.  วัฒนธรรมประจําชาติ ชาติตาง ๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเอง  ชนชาติตาง ๆ 
ที่ส่ือสารกันอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจกัน  หากมิไดมีการศึกษา  และทําความเขาใจใหถองแท 
    (5)  วิธีการแกไขอุปสรรคของการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึง วิรัช  สงวนวงศวาน  (2546, หนา 119)  ไดเสนอไวดังนี้ 
       ก.  การใหโอกาสผูรับขาวสารโตตอบขอมูล 

        ข.  การใชภาษางาย ๆ 
       ค.  การตั้งใจรับฟง 

       ง.  การระงับอารมณ  หรือความรูสึก 
        จ.  สังเกตอากัปกิริยาของคูสนทนา 

   สําหรับผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง  ควรมีความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  การทํางานตองอาศัย
หลักการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจ  และชวยสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  และหนวยงาน 
เพื่อใหทุกคนยอมรับและศรัทธาหนวยงาน  (สมชาย  เทพแสง, 2549, หนา 19)  การติดตอสื่อสาร
ที่ดีที่สุดคือ  การพูดคุยเจรจาแบบปากตอปาก  เพื่อใหเห็นถึงบุคลิกภาพ  ความรูสึกที่จริงใจตอกัน 
และสามารถโตตอบขอมูลขาวสารแบบสองทางไดทันที  ดังนั้นผูนําจึงตองมีความสามารถ
ในการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีวาทศิลป  สามารถพูดจูงใจได  ออมนอม 
และใชภาษาที่สละสลวย  เหมาะสมกับการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี  จากการสังเคราะห
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตอสารและการเปนผูฟงที่ดีสําหรับผูนําองคกรนั้น  สรุปไดดังนี้  (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน, 2546, หนา 290-293, และวิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา  120-121)   

    (1)  ผูนํามีการวางแผนสําหรับการสื่อสาร  ทั้งนี้การวางแผนลวงหนาและกําหนด
จุดมุงหมายของขาวสารไวลวงหนา  จะทําใหผูบริหารสามารถสื่อสารไดตรงประเด็นตามจุดมุงหมาย 
ดังนั้นการติตตอสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผูบริหารตองเลือกชองทางและเวลาที่เหมาะสม 
จะสามารถสรางความเขาใจ  และลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงได 

    (2)  ผูนําไมบิดเบือนความหมายของการสื่อสาร   โดยผูบริหารสื่อสาร
อยางตรงไปตรงมาตามวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสาร  ไมใชภาษาที่ซับซอนและกอใหเกิดการบิดเบือน
ของขอมูลขาวสาร 

    (3)  ผูนําขอมูลขาวสารมีคุณภาพ  โดยที่ขาวสารนั้นมีเนื้อหาสาระที่จะทําให
เกิดความชัดเจนขึ้นในตัวผูสงขาวสาร  ก็จะมีผลตอขาวสารที่ถูกแสดงออกมา  โดยไมกอใหเกิด
ความผิดพลาดในการสื่อสารระหวางกัน 
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   (4)  การฟงที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  โดยที่ผูบริหารตองแสดงบทบาท
ในฐานะผูสื่อสารและผูรับสารที่ดี  การสื่อสารที่ดีจําเปนตองเปดโอกาสใหผูฟงหรือผูรับสาร  
มีการตอบโตขอมูลดวย  จึงจะเรียกไดวามีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง  และเกิดปฏิสัมพันธอันดี
ระหวางการสื่อสารดวย 

   (5)  ผูนําใชหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  และแสดงบทบาททั้งในฐานะ
การสงสาร  และผูรับสารอยางเหมาะสม 

   (6)  ผูนําคํานึงถึงขอมูลขาวที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  เขาใจและ
ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรและพรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 
   5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง   

    การปฏิบัติงานที่ดีจําเปนตองมีการวางแผน  เพราะการวางแผนเปนกระบวนการ
ในการกําหนดเปาหมายขององคกร  การกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  และการกําหนด
แผนยอย  เพื่อประสานงานขององคกรโดยรวม  การวางแผนจึงเกี่ยวของทั้งผลลัพธคือ  เปาหมาย
หรือส่ิงที่ตองการจะทํา  และวิธีการปฏิบัติ  (วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา 60)  ทั้งนี้การวางแผน
มีจุดประสงคเพื่อชวยกําหนดทิศทาง  ลดความไมแนนอน  ลดความซ้ําซอนและความสิ้นเปลือง
ในการทํางาน  และแผนยังชวยกําหนดมาตรฐานในการควบคุม  เพื่อใหผูบริหารเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานกับเปาหมายไดอยางถูกตอง ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2546, หนา 101-103)  ไดกลาววา 
การนําแผนปฏิบัติงานนั้นจําเปนตองใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ   หรืออาจกลาวไดวา  
เปนการตัดสินใจและลงมือดําเนินการปฏิบัติของผูบริหารในระยะยาว  การจัดการเชิงกลยุทธ
จําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนพื้นฐานขององคกร  ไดแก  การวางแผน  การจัดองคกร 
การนําไปปฏิบัติ และการควบคุม  รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน  และปรับปรุงการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  ซ่ึงมีรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้  (สมคิด บางโม, 2546, 
หนา  469-468) 
     (1)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  นับวาเปนกระบวนการของการประเมินผล
บุคลากรอยางเปนระบบ  ซ่ึงเกี่ยวของกับจุดแข็ง  จุดออนในการทํางานของบุคลากรแตละคน รวมทั้ง
การหาแนวทางที่ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเหลานั้นใหดีขึ้น  หรืออาจหมายถึง  เปนกระบวนการ
ของการสังเกต  และการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน  ทําการบันทึกการประเมิน  และการจัดหา
ขอมูลปอนกลับไปสูตัวบุคลากรเอง  โดยผูบริหารสามารถเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดหลายวิธี ดังนี้  (วิรัช  สงวนวงศวาน, 2546, หนา  135-136) 



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

 

57 

    ก.  Written  Essays  คือ  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผูประเมิน
จะเขียนขอความเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดออน  และผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน  พรอมทัง้
ใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
    ข.  Critical Incidents คือ วิธีการประเมินผลที่มุงเนนพฤติกรรมการทํางาน
ที่สําคัญ  และมีผลตอความมปีระสิทธิภาพและไรประสทิธิภาพของงาน  โดยผูประเมินจะช้ีพฤตกิรรม
ของผูถูกประเมินในการทํางานที่ผานมาวา พฤติกรรมมีผลตอประสิทธิภาพของงาน 
    ค.  Graphic  Rating  Scale  คือ  วิธีประเมินที่นิยมและใชมาแตดั้งเดิม 
โดยการระบุพฤติกรรมที่จะทําการประเมิน  เชน  ปริมาณและคุณภาพของงาน  ความรู  ความสามารถ
ในการทํางาน ความรวมมือ อาจมีระดับคะแนนจากต่ําสุดจาก 1 คะแนน ไปจนถึงสูงสุด 5 คะแนน  
    ง.  Behaviorally  Anchored  Rating  Scale (BARS) เปนวิธีประเมินที่ปจจุบัน
นิยมมาก  เปนการนําเอาวิธีการประเมินตาม  ข. และ ค. มาใชรวมกัน  คือ  ผูประเมินจะใหคะแนน
กับพฤติกรรมของผูถูกประเมิน  โดยพฤติกรรมที่นํามาประเมินจะเปนพฤติกรรมจริง ๆ ของผูถูกประเมิน
ในการทํางานที่ผาน 

    จ.  Multiple Comparison  เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัติงานคนอื่น ๆ แบงเปน  3  แบบคือ  Group  Order 
Ranking  เปนการเปรียบเทียบการทํางานวาอยูในกลุมยอยกลุมใด  Individual  Ranking  เปนการกําหนด
ลําดับของผูถูกประเมินเปรียบเทียบกับผูปฏิบัติงานทั้งหมด  และ Pair  Comparison  เปนการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัตงิานรายบุคคลทีละคน หรือเปนคู ๆ  กับเพ ื อนรวมงานคนอื่น ๆ  
โดยประเมินวา  ผูถูกประเมินดีกวาหรือดอยกวาคูที่มาเปรียบเทียบหรือไม  และจะไดรับคะแนนวา  
ดีกวากี่คะแนน  หรือดอยกวากี่คะแนน 
    ฉ.  Objectives  คือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชหลักการและ
วัตถุประสงคของงานเปนหลัก  เปนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของทั้งผูบริหาร  และผูปฏิบัติงาน
รวมกันในเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมายวามีผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  
     ช.  360 Degree  Feedback  เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูประเมิน
คือ  ผูเกี่ยวของกับผูถูกประเมินจากทุกฝาย  หรือรอบตัวผูถูกประเมิน  วิธีการนี้แมจะเหมาะสมกับ
การไดความเห็นหรือขอมูลจากทุกฝาย  แตก็ไมเหมาะสมกับการนําประกอบการเลื่อนเงินเดือน 
หรือตําแหนง  เนื่องจากแตละฝายที่มองนั้นจะมองหรือประเมินเฉพาะจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอตนเอง 
อาจไมไดพิจารณาความสามารถของผูถูกประเมินในสวนที่เปนประโยชนโดยรวมขององคกร 
    (2)  การประเมินผลและรายงานผลความกาวหนา  ทั้งนี้บุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน 
จําเปนตองไดรับการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดรูถึง
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ศักยภาพการทํางาน  ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงานของตน  และใชเปนขอมูลสําหรบัการพฒันา
ศักยภาพใหยั่งยืน  หรือพัฒนาปรับปรุงตนเอง  โดยผูปฏิบัติงานตองพัฒนางาน  และรายงานผล
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ  เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ
ขององคกร 
     (3)  ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผูบริหารจําเปนตองดําเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเชิงสรางสรรค ไมตําหนิอยางเปนทางการเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานของพวกเขา  ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจําวัน  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน  หรือความลําเอียงของผูประเมิน  ยอมนํามาซึ่ง
ปญหาและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร 
    (4)  การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  ไมวาองคกรจะมีขนาดเล็ก 
หรือใหญเพียงใด  แมจะมีการวางแผนงาน   การจัดการเชิงกลยุทธ  และควบคุมดีเพียงใด  
หากขาดการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  ก็ไมอาจทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายได  
หรือไมสามารถรักษาความสําเร็จนั้นไวไดอยางยั่งยืน  ไมวาองคกรจะบริหารจัดการลักษณะเชิงรุก  
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  หรือการบริหารจัดการองคกรแบบปกติตามตามวงจรคุณภาพ  หรือ
วงจรเดมิ่ง  (PDCA)  ที่ประกอบไปดวย  P  คือการวางแผน  D  คือการปฏิบัติตามแผน C  คือตรวจสอบ
และประเมินผล  และ A  คือการปรับปรุงพัฒนางาน  ซึ่งขั้นตอน  A  นี้นับวามีความสําคัญและ
สงผลตอคุณภาพขององคกรและผลผลิตของงานที่ปฏิบัติใหดีขึ้นอยูเสมอ 

    ผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ก็สามารถใช
หลักการเดียวกันนี้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปน
การบริหารจัดการดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  โดยใชระบบการจัดการ
คุณภาพตามวงจรเดมิ่ง  (PDCA)  และการปฏิบัติงานที่เนนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  
มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา  เพื่อพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จของ
องคกรสูงสุด  ซ่ึงสามารถใชวิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบคุลากรทางการศกึษา
ไดอยางหลากหลายวิธีการ  และสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับแตละบุคคลหรือสถานการณได 

   6)  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง   
   การบริหารความเสี่ยง  หรือ  Risk  Management  มักใชในวงการธุรกิจ  หรือ

องคกรที่มุงแสวงหากําไร  (Profit  Organization)  มากกวาองคกรไมแสวงหากําไร  (Non  profit 
Organization)  หรือองคกรสาธารณะ  (Public  Organization)  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2546, หนา 299) 
การบริหารความเสี่ยงนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจวาจะดําเนินงานธุรกิจหรือไม  จะตองเสี่ยงกับการขาดทุน 
หรือไดกําไรมากนอยเพียงใด  ซ่ึงตองอาศัยปจจัยทางดานการตลาด  และการลงทุนเปนพื้นฐาน
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การตัดสินใจ  รวมทั้งการมีขอมูลและสารสนเทศที่เพียงพอ  และเปนปจจุบันประกอบการตัดสินใจ 
หรือเสี่ยงที่จะลงทุนหรือดําเนินการประกอบธุรกิจเหลานั้น  (ช่ืนจิต  แจงเจนกิจ, 2544, หนา 253) 
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง  จึงหมายถึง  การตัดสินใจดําเนินกิจการทางธุรกิจที่มีโอกาสคุมทุนและ
ขาดทุน  ไมสามารถสรางกําไรไดตามที่คาดหวัง  และการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง  ตองใช
ขอมูลและสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันสมัย  และเปนปจจุบัน  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ที่จะเสี่ยงไดกําไร  หรือขาดทุน  (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 255)  ดังนั้นผูบริหารจึงใชหลัก
ความคุมทุนมาประกอบการบริหารความเสี่ยงเปนหลัก  และอาศัยการตัดใจที่ถูกตอง  แมนยํา  
ไมผิดพลาด  จึงจะทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ  สามารถสรางกําไร หรือเพิ่มคุณคา
ของธุรกิจได 

   สําหรับองคกรทางการศึกษา  ซ่ึงเปนองคกรที่ไมแสวงกําไร  หรือองคกรสาธารณะ
ที่มุงจัดการศึกษาใหกับเยาวชน  ไมไดประกอบธุรกิจแตประการใด  ดังนั้นการนําหลักการบริหาร
ความเสี่ยงมาใชในวงการศึกษา  จึงเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของการบริหารจดัการตามภารกิจของสถานศึกษา  ในดานการบริหารวิชาการ  บุคลากร  งบประมาณ 
และการบริหารทั่วไป  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา  1-2)  นอกจากนี้
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายิ่งตองใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
(Risk  Management)  ในการบริหารจัดการในฐานะที่สถานศึกษาเปนนิติบุคคล  (Autonomy  School) 
ซ่ึงรองรับกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับการกระจายมาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นเมื่อสถานศึกษามีอํานาจและหนาที่จัดการศึกษาในฐานะนิติบุคคล 
จึงจําเปนตองพิจารณาดําเนินงานดานตาง ๆ ภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
โดยใชหลักการบริหารความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจบนฐานขอมูลและสารสนเทศใหมากที่สุด 
เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงนั้นอาจเปนไปในทิศทางที่ตองการ  หรือไมพึงประสงคก็ได 
ซ่ึงผูบริหารตองรับผิดชอบในทุกกรณี  อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดผลงานการบริหารความเสี่ยง 
เปนไปตามความคาดหวังขององคกร  ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  จึงควรยึดหลัก
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาระงานของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปประเด็น
จากแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 3-26)  ดังนี้ 
    (1)  การบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจมีความยืดหยุน  ไมตึงและ

ไมหยอนเกินไป 
    (2)  บรรยากาศในการทํางานเปนแบบเปด  ไมเครงครัดจนเกินไป  ใหอิสระเสรีภาพ

ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตที่เหมาะสม 
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   (3)  เปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได  ถางานนั้นสามารถ
พัฒนางานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
   (4)  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มุงสงผลการปฏิบัติงานทางบวกมากกวา
ทางลบสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการเรียนรูของผูเรียนมากกวาผลประโยชนดานอื่น ๆ 
   (5)  การพัฒนาการศึกษาสามารถใชวิธีการที่หลากหลาย  หากเปนวิธีการทีอ่าจเพิ่ม
คณุภาพหรือแกปญหาการบริหารจัดการไดดีกวาวิธีเดิม ๆ 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
           
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ผูวิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไวดังตอไปนี้ 
 ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคดัยอ)  ไดศกึษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนมืออาชีพ 
และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร  551  คน  และครูผูสอน  551  คน  รวมทั้งสิ้น 1,102  คน  เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  และสถิติที่ใช
ในการวิจัย  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาที  (t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ  และประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  อยูในระดับมากทุกดาน 
และเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ  จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  และ
ครูผูสอน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วุฒิชัย  วรชิน  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํา
กับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  96  คน  และครู  306  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนําทางบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะทางแรงจูงใจ  และคุณลักษณะทางทักษะทางวิชาการ  วิชาชีพ  และการทํางานแบบมีสวนรวม 
และการสื่อสารแบบประชาธิปไตย  อยูในระดับมาก  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีระดับความสัมพันธเทากับ 0.83  และชุดของตัวแปร
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ที่รวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลภาวะผูนําได  72%  (R=0.848, R2=0.720) 
โดยตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิผลภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก  คุณลักษณะ
ทางแรงจูงใจ  และคุณลักษณะทางทักษะ  โดยมีสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ  0.266  และ  0.627 
ตามลําดับ  
 ธิรัตน  สุภาภรณ  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง 
รวมทั้งหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจตอ

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอน  จํานวน  200  คน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  156  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
คาที  (t-test)  ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคดิเห็นของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  อยูในระดับมาก  และ
ยังพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  บังอร  อินทรามี  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาล  เขตการศึกษา 5 
โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร  ครู  ผูทรงคุณวุฒิ  และคณะกรรมการสถานศึกษา  รวมทั้งสิ้น  270  คน 
เครื่องมือที่ใชไดแก  แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ  5  ระดับ  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสหสัมพันธ  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ  ผลการวิจัยพบวา  ดานคุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง  6  ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และพบวา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  จําแนกตาม
ระดับชั้นที่เปดสอนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งโดยรวม  และรายดานการมีวิสัยทัศน  สวนดานอื่นๆ นั้นไมพบความแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม
คุณลักษณะผูนํามีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สกาวรัตน  สูสุข  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เขต 3  ตามความคิดเห็นของครู
ในสถานศึกษาเขตเดียวกัน  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ  ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จํานวน  
97  โรงเรียน  จํานวน  382  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  



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

 

62 

เปนแบบสอบถามประมาณคา  5  ระดับ  และแบบสอบถามปลายเปด  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําดวยคา  t – test   
 ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการสอน  5  ปขึ้นไป  รอยละ  91.60  
ระดับความคิดเห็นของครูตอลักษณะของพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา  ดานการพัฒนาโรงเรียนไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉลี่ย  4.60  
ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก  3  ลําดับแรก  คือ  ดานการมีความคิดริเริ่ม  ดานการใหความชวยเหลือ  
และดานการใหการยอมรับนับถือ  ซึ่งมีคาเฉลี่ย  4.02, 4.01  และ  3.96  ตามลําดับ  ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูนํา  จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการสอน  และระดับการศึกษาที่เปดสอน  พบวา
ภาพรวมไมแตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 ลัดดาวัลย  วิเศษะภูติ  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี  เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน  86  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อยูในระดับมากที่สุด  และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนํา

ของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค  จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทาํงาน 
โดยรวม  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วินัย  ทิมยายงาม  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา  เขต 2   ใน  7  ดาน  คือ  
การมีวิสัยทัศนหรือความคิดริเริ่ม  การรูจักปรับปรุงแกไข  การใหการยอมรับนับถือ  การให
ความชวยเหลือ  การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  และการเขาสังคมไดดี  และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  จําแนกตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และขนาดของโรงเรียน  กลุมตัวอยางไดแก 
ผูบริหาร  174  คน  และครู  305  คน  รวมทั้งหมด  479  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบคาที  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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 ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด  เรียงลําดบั
ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ  การเขาสังคมไดดี  การใหการยอมรับนับถือ  การมีวิสัยทัศน
ความคิดริเริ่ม  การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  การใหความชวยเหลือ  และการรูจักปรับปรุงแกไข  
ผลการเปรียบเทียบ  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานขั้นพื้นฐาน  จําแนกตามตําแหนง  ในภาพรวม
และรายดานทุกดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จําแนกตามประสบการณ
ในภาพรวมและรายดานทุกดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน  ในภาพรวมและรายดานทุกดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

  ทรูอิทท (Truitt, 1975, p. 85)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญ 
กับผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มลรัฐคารโรไลนาเหนือ จํานวน 21 โรงเรียน ระหวางปการศึกษา 
1972-1973  โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา  (Leadership Behavior Descriptive Questionnaire; 
LBDQ)  พฤติกรรมผูนําทั้งสองดานและใชแบบสอบถาม  The  School  Outcome  Questionnaire 
วัดผลงานของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ครูใหญมีพฤติกรรมผูนํา ดานกิจสัมพันธคอนขางสูงกวา
ดานสัมพันธภาพ  พฤติกรรมผูนําของครูใหญมีความสัมพันธกับผลงานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และผลงานของโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนําดานสัมพันธภาพ
มากกวาดานกิจสัมพันธ 

  แจง  (Jang, 1987, p. 66)  ไดวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําและการสื่อสาร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับความพึงพอใจของครู  ผลการวิจัยพบวาถาผูนาํมีพฤติกรรม
ใหการสนับสนุน  อํานวยความสะดวกในการทํางานแกครูมีเปาหมายที่ชัดเจน  ยอมรับความคิดเห็น
ของครูมากเพียงใดก็จะทําใหครูมีความพึงพอใจในการงานมากขึ้น  และหากมีพฤติกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและความคุมคาในการทํางานเพียงใด  จะทําใหมีผลการปฏิบัติงานคุมทุนและบรรลุผล
ตามเปาหมายของแผนกลยุทธองคกรมากขึ้นเทานั้น 

มิกเลอร  (Migler, 1992, pp. 786- A)  ไดศึกษาลักษณะผูนําและแบบผูนําของผูบริหารสถาบัน  
การศึกษาอาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนําของผูบริหาร
จากสถานศึกษาอาชีพ  1  แหง  และจากวิทยาลัยเทคนิค  12  แหง  โดยใหผูบริหารเปนผูตอบแบบสอบถาม 
(Leadership  Behavior  Descriptive  Questionnaire; LBDQ)  ผลการวิจัย  ปรากฏวา  ผูบริหารของ
สถาบันศึกษาอาชีพและวิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ  (Consideration)  และริเร่ิม
โครงสราง  (Initiation  Structure)  เทากันและยังพบวา  ใชพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  (Transformation 
Behaviors)  สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน  (Transactional  Behaviors)  เมื่อเปรียบเทียบ
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โดยจําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอนของผูบริหาร  2  กลุมนี้  พบวา  ผูบริหารมีพฤติกรรม
มิติสัมพันธกับมิติริเร่ิมโครงการ  และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนไมแตกตางกัน  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของผลงาน  และลักษณะของผูบริหาร
เกี่ยวกับการหยั่งรู  (Insightful)  ความอดทนตอความไมแนนอนและความซับซอน  การอํานวยการ
บริหารเวลา  และการตัดสินใจสั่งการ  พบวา  ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ  ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ 

เอคิน  (Eakin,1997, p. 96)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน St. Louis 
พบวา  คุณลักษณะของผูนําอยูในระดับมาก  และคุณลักษณะที่จําเปนตองมแีละทาํใหประสบผลสาํเรจ็
คือ  ความรับผิดชอบ  ความเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบเฉียบแหลม  มีความยืดหยุนในหนาที่  มีความเขาใจ
ในระบบครอบครัวของผูรวมงานแตละคน 
 นูเบิรท  (Neubert, 1998, p. 96)  ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผูนาํที่เหน็ไดชัด
ในการทํางานเปนกลุม  ผลการวิจัย  พบวา  ผูนํามีคุณลักษณะอยูในระดับมาก  ไดแก  มีความสัมพันธ
กับบุคคลในกลุมอ่ืน  เปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม  มีความสุขุมรอบคอบ  ซื่อตรงตอหนาที่ 
เปนที่ปรึกษาที่ดี  ยอมรับในความรู  ความสามารถของผูอ่ืน  สามารถประสานงานไดดี  รูจักขอบกพรอง
ในการทํางาน  และพัฒนางานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  
 จากงานวิจัยที่กลาวมา  สรุปไดวา  คุณลักษณะผูนําเปนสิ่งสําคัญและสงผลตอการความสําเร็จ
ของการบริหารโรงเรียน  คุณลักษณะที่สําคัญประกอบดวย ความรับผิดชอบ  ความเขาใจงาน  และบุคคล 
การเขาสังคมไดดี  การใหการยอมรับนับถือ  การมีความคิดริเร่ิม  การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  
การใหความชวยเหลือ  และการรูจักปรับปรุงแกไข  พัฒนางานใหดีข้ึนอยูเสมอ  สุขุมรอบคอบ  และ
รวมทั้งการมีวิสัยทัศน  กลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่เหมาะสมกวาเดิม  นอกจากนี้
คุณลักษณะผูนํายังมีความสัมพันธกับผลงานของสถานศึกษา  และความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของครูและผูเกี่ยวของอีกดวย  
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  และนํามากําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.6.1  แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตน   
   1)  ตําแหนง  ไดแก  ผูบริหาร  และครู  ไดมาจากการศึกษาผลงานวิจัยของ  ศุภชยั 
โถบํารุง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ
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และประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
จําแนกตามทัศนะของผูบริหาร  และครูผูสอน  จากการศึกษางานวิจัยของ บังอร  อินทรามี  (2546, 
บทคัดยอ)  ซ่ึงไดเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสังกัดเทศบาล 
เขตการศึกษา 5 จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  และครูฝายวิชาการ/ปฏิบัติการสอน  และงานวิจัยของ 
ลัดดาวัลย  วิเศษะภูติ  (2549, บทคัดยอ)  ซ่ึงไดศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอน  โรงเรียนสฤษดิเดช  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 รวมทั้งจากงานวจิัยของ วุฒิชัย  วรชิน  (2546, บทคัดยอ)  ซ่ึงไดเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร  และครู 
   2)  ประเภทของสถานศึกษา  ไดแก  ระดับการศึกษาที่เปดสอน  ซึ่งในงานวิจัยนี้
ประกอบดวย  ระดับที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2  (ประถมศึกษา)  และระดับที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3-4  
(มัธยมศึกษา)  ไดมาจากการศึกษางานวิจัยของ มิกเลอร  (Migler,1992, p. 786)  ซ่ึงไดศกึษาคณุลักษณะ
ผูนําของผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา จําแนกตามระดับ
ประเภทการศึกษาหรือระดับการศึกษาที่เปดสอน  
   2.6.2  แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ศึกษาจาก
แนวคิดของ SEDL  (Southwest Education Development Laboratory, Online, 2005) ประกอบดวย  
ลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 6   ดาน ไดแก  1)  การมีวิสัยทัศน  2)  การมีความเชื่อวาองคกร
เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  หรือองคกรแหงการเรียนรู  3)  การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย  
4)  การสื่อสารและเปนนักฟงที่ดี  5)  การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง  และ 
6)  การใชหลักการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงเปนลักษณะของผูบริหารที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
และการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ เปนนิติบุคคล  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 


