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  บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการของโลกยุคโลกาภิวัตน  มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  และเศรษฐกิจ  ดังนั้นการจัดการศึกษาในปจจุบันจึงเปนการสรางคนไทยใหเปนคนดี 
มีปญญา  มีความสุข  และมีขีดความสามารถในการแขงขัน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงนี้  ทําให
มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลทุกระดับ  ไมวาจะเปนผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ใหมีความสํานึกตอบทบาทและภารกิจตางๆ ที่มีตอสังคมมากขึ้น 
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นภาระหนาที่สําคัญของรัฐจึงตองจัดการศึกษา 
ใหกับประชาชน  หรือการพัฒนาคุณภาพมนุษย  (พนม  พงษไพบูลย , 2542, หนา 8)  การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  เปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่งโดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคน  ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห  
รูจักแกปญหา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักเรียนรูดวยตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 2-3)  การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษย
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหสามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  สามารถพัฒนา
ประเทศไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 6  กลาวไววา  การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรู  คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 นอกจากนี้  มาตรา  39  ระบุวา  ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  เพื่อใหสถานศึกษาสรางคนและสรางความรู
สูสังคมคุณธรรม  คุณภาพ  สมรรถภาพ  และประสิทธิภาพ  ในมาตรา  40  กําหนดใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับ  และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
มีการบริหารแบบผูมีสวนไดสวนเสียตองรวมกันรับผิดชอบ  รวมกันตัดสินใจ  ซ่ึงเปนการสรางทีมงาน  
ระดมสมอง  เกิดความรักความสามัคคีเปนพลังในการแกไขปญหา  ตลอดจนมาตรา  47  ระบุใหมีระบบ



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

 

2 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบท่ีสอง  (พ.ศ. 2549- 2553)  โดยมีการประเมินทั้งดานผูบริหาร  ครู  
นักเรียน  และผูปกครอง  โดยเฉพาะมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดมาตรฐานดานการบรหิาร
และการจัดการศึกษา  ในมาตรฐานที่ 11  คือ  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผูนําและ
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดการองคกร  โครงสราง 
ระบบการบริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร  มาตรฐานที่ 13  สถานศกึษามกีารบรหิาร
และจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  มาตรฐานที่  14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2550, หนา 13-14) 
         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือและ

การประสานสัมพันธกันของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  โดยผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท
ในการเปนผูนําเพื่อใหผูใตบังคับบัญชารวมมือในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ  สิ่งที่เปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่ง  คือ  ผูบริหาร  หรือหัวหนาหนวยงาน  เพราะเปนผูที่มีความสําคัญและมีบทบาทสูง
ในการบริหารโรงเรียนเปนตัวแทนขององคการและเปนศูนยรวมแหงพลังรวมของบุคลากรในองคการ 
ดังนั้นผูบริหารจึงเหมือนหลักชัยในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะสําหรับผูใตบังคบับัญชา  และตอผลงาน
ในสวนรวม  ความสามารถและลักษณะทางผูนําของผูบริหาร  มีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพ
และคุณคาขององคการที่จะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองคการหรือ

หนวยงานนั้นเปนอยางดี  
 การพัฒนาคนในประเทศจะสําเร็จตองอาศัยผูนําที่มีวิสัยทัศน  สามารถวางแผนไดอยางถกูตอง 
เหมาะสม  และนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาต,ิ 2546, หนา 50)  การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ  ขึ้นอยูกบัการบรหิารทรัพยากรมนษุย   
ซ่ึงทรัพยากรมนุษย  (Human  Resources)  หรือคนเปนสิ่งทีม่ีคาเหนือทรัพยากรอืน่ใด  คนจึงเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสามารถสรางความเติบโตใหกับหนวยงาน  ปจจยัที่สําคัญยิ่งและ
มีผลกระทบตอการบริหารงานภายในองคการมากที่สุดประการหนึง่ก็คือ  ผูนําขององคการเพราะผูนํา
เปนผูกําหนดวตัถุประสงคขององคการ  เปนผูใหความคดิริเร่ิมในการปฏิบัติงานที่จะทําใหสมาชกิ
เกดิความพอใจในองคการนั้น  และเปนผูรับผิดชอบตอผลงานขององคการอกีดวย  ผูนําซึ่งเปนหวัหนางาน
จะตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะทําใหงานสําเร็จบรรลุเปาหมายและหัวหนางานจะปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีคุณภาพนั้นจะตองมีความเปนผูนําที่ดี  หากผูนําขององคการใดสามารถทําใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการได 
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รวมทั้งสามารถทําใหสมาชิกในองคการรวมแรงรวมใจกันทํางานอยางเต็มที่  และมีการประสานงานกัน
อยางดีในองคการแลวก็แสดงวาผูนําองคการนั้นมีภาวะผูนํา  (Leadership)  สูงในทางตรงกันขาม  
หากผูนําขององคการใดไมสามารถบริหารงานใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคการหรือสามารถทําใหสมาชิกในองคการรวมแรงประสานงานกันไดแลวก็แสดงวาผูนําของ

องคการนั้นเปนผูที่มีภาวะผูนําต่ํา  ดังนั้นองคการใดที่มีผูบริหารที่มีภาวะผูนําต่ํา  ผลงานก็จะไมดี
และไมมีความเจริญกาวหนา  องคการนั้นก็จะคอยๆ เส่ือมโทรมลงและอาจสลายไปในที่สุด  (ยุพดี  
เรืองฉาย, 2548, หนา 1) 
 ดังนั้น  การจะบริหารงานในหนวยงานใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงสุด  ยอมขึ้นอยูกับ
ผูนําหรือหัวหนางาน  ซ่ึงถือไดวามีผลกระทบตอการบริหารงานในองคการเปนอยางมาก  เนื่องจาก 
ผูนําถือไดวาเปนหลักที่สําคัญยิ่งตอหนวยงาน  ตอผูใตบังคับบัญชา  และตอผลงานเปนสวนรวม  
คุณภาพและลักษณะของผูนํามีผลสะทอนตอการปฏิบัติงานและผลงานขององคการหรือหนวยงาน

แตละแหงเปนอันมาก  (อรุณ  รักธรรม, 2522, หนา 118)  สําหรับในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา
เปนกลไกสําคัญตอความสําเร็จในการแกปญหา  และเปนบุคคลสําคัญในการสรางประสิทธิผลของ
งานในโรงเรียน  เพราะผูบริหารเปนตัวแทนขององคการ  เปนจุดรวมแหงพลังรวมของบุคคลในองคการ  
ดังนั้นผูบริหารจะตองมีความพรอม  ทั้งดานวุฒิภาวะ  คุณลักษณะ ความรู ความสามารถทั้งดานศาสตร
และศิลปในการบริหาร  รวมทั้งภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารงาน 
การบริหารงานจะประสบความสําเร็จลงไดผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํากระจายความรับผิดชอบ

อยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน  จะตองรูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง  และสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสภาพการณได  ผูบริหารตองทําหนาที่
เปนผูนํา  เปนตัวอยางในดานพฤติกรรมภาวะผูนํา  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา  ความเชื่อมั่น 
และความเลื่อมใสในตัวผูบริหาร  เพื่อใหหนวยงานหรือองคการเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และ
เปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนเปนอยางมาก  อันสงผลถึงคุณภาพการบริหารงานในโรงเรียน  
วาจะประสบความสําเร็จเพียงใด ฉะนั้นประสิทธิผลของหนวยงานหรือองคการ  ถือเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาหนวยงานหรือองคการ  ซึ่งผูบริหารจะตองเปนผูที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนา
นําพาโรงเรียนไปสูความเปนองคการแหงการเรียนรู  ดังที่วิโรจน  สารรัตนะ  (2544, หนา 16)  
ไดกลาววา  ผูบริหารและผูนําอาจไมใชบุคคลคนเดียวกันได  สวนใหญผูบริหารเปนผูที่อยูในตําแหนง
แบบเปนทางการเกี่ยวกับการบริหารงานที่เปนงานประจํา  เนนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
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สวนผูนําจะเปนผูที่มีความสามารถพิเศษสูง  มุงการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม  มองอนาคตที่ยาวไกล 
และพัฒนาความกาวหนาขององคการ  เนนความมีประสิทธิผลขององคการ 
   โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  คือโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ใหถึงจุดสูงสุด  สามารถออกไปสูสังคมภายนอกไดอยางมีคุณภาพ  นอกจากนี้ เปรมสุรีย  เชื่อมทอง 
(2536, หนา 8)  กลาวถึงความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนผลสําเร็จของโรงเรียน
ที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว  ทั้งที่เกิดจากประสบการณ
ในการบริหารของผูบริหาร  เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว  
ผลที่เกิดจากการกําหนดนโยบาย  และแนวปฏิบตัิของโรงเรียนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  มีลักษณะนิสัย  มีทักษะ 
มีบุคลิกภาพและมีเจตคติที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้น  ตองอาศัยความทุมเทความพยายามในทุกดาน
จากบุคคลที่เกี่ยวของ  ตองอาศัยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตองอาศัยทรัพยากรที่เพียงพอและ
มีคุณภาพ  รวมถึงภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร  เพื่อใหผูรวมงานยอมรับนับถือ  ไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน  ที่สําคัญตองอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนทิศทางของการพัฒนา
ที่ถูกตองถูกทิศทาง  อันเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของผูบริหาร  (วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 38)  
ดังนั้นผูบริหารจึงตองรูจักใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  โดยทําใหผูใตบงัคบับญัชา
เห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีความบริสุทธ์ิใจในการทํางาน  และเปนตัวอยางแกผูอื่นในเรื่องตางๆ 
จะกอใหเกิดความศรัทธา  ความสามัคคี  รวมมือ  รวมใจในการทํางานซึ่งสงผลใหการดําเนินงาน
ในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค  (อภิวรรณา  แกวเล็ก, 2542, หนา 54)  ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญ
และสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
ยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น (Stewart, 1985, p. 92)  และ
ภาวะผูนําของผูบริหาร  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  (Reid, et al., 1988, p. 24) 
 นอกจากนี้ยังพบวามีงานวิจัยจํานวนมากทั้งที่เปนงานวิจัยเชิงประจักษ  และเชิงทฤษฎีตางๆ
ที่ศึกษาในวงการธุรกิจ  อุตสาหกรรม  ราชการ  สถาบันการศึกษา  และองคการที่ไมหวังผลกําไร 
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ
ใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (รัตติกรณ  จงวิศาล,  2543, หนา 28)  ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่มีการนําไปศึกษาวิจัยกันมาก  คือ  ศึกษาจากแนวคิดของแบส  (Bass,1999, pp. 9-32)  
ซ่ึงมีองคประกอบ  4  ประการ  คือ  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุน
ทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  125  โรงเรียน  
เปนหนวยงานประสานนโยบาย  กํากับ  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด  อยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งนี้ผูบริหาร  จึงเปนบุคคลสําคัญ
ที่จะทําใหการบริหารจัดการในยุคปฏิรูปการศึกษาและการบริหารงาน  เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
ใหประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงค  จากการรายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ในชวงปการศึกษา 2549-2550  รอบที่สอง  
ระดับการศึกษาขั้นฐาน  ในมาตรฐานที่ 11 ผูบริหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรมมีภาวะผูนําและ
มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเฉลี่ยอยูที่ 3.46  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2,  
2550,  หนา 7-12)  ซ่ึงอยูในระดับดี  มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา 2550  
เฉลี่ยท่ี  3.01  แสดงถึงความสัมพันธในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารที่มีภาวะผูนําของผูบริหารสูง  
จึงสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน    
              ดวยเหตุผลและความสําคัญ ของภาวะผูนํา  โดยเฉพาะภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา  เนื่องจากพบวา
โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําในการปรับเปลี่ยน  และ
พัฒนางานใหดีขึ้น  จึงเห็นไดวาภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ยังไมพบงานวิจัยที่ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2  ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษาตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
          1.2.1  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
            1.2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
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            1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา     
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้  จะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจน 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล

ในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2    
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้ 
    1.3.1  ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถใชผลการวิจัยเปนขอมูลในการพัฒนาภาวะผูนาํ  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
             1.3.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หนวยงาน  และสถาบันที่มีหนาที่ในการผลิตและพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถใชผลการวิจัย  เปนแนวทางในการฝกอบรม และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  
ใหมีภาวะผูนํา  เพื่อสรางประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 1.3.3  ใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานใหเหมาะสม
และสอดคลองกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา 

  1)   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ตามแนวคิดของ แบส  (Bass, 1999, pp. 9-32)  ประกอบดวย
องคประกอบ  4  ประการ  คือ 
   (1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
   (2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
   (3)  การกระตุนทางปญญา  
    (4)  การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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                        2)  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามขอบขาย
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 32-37)    
ซ่ึงกําหนดขอบขายภารกจิการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ไว  4  ดาน  คือ 
  (1)  การบริหารวิชาการ 
  (2)  การบริหารงบประมาณ 
  (3)  การบริหารงานบุคคล 
  (4)  การบริหารทั่วไป 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 1)  ประชากร  ประกอบดวย  ผูบริหาร  จํานวน  125  คน  ครู  จํานวน  1,426  คน   
รวม  1,551  คน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   
ปการศึกษา 2552     
 2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  96  คน  ครู  จํานวน  305  คน  รวม  401  คน  
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970,  
pp. 607 - 608)  โดยวิธีการแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling)  และเทียบบัญญัติไตรยางศ 
จากนั้นทําการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) 
                1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา  
     1)  ตัวแปรตน  ไดแก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ประกอบดวย  องคประกอบ                    
4  ประการ  คือ 
   (1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
   (2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
   (3)  การกระตุนทางปญญา  
   (4)  การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล  

2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จําแนกเปน  4  ดาน  คือ 
   (1)  การบริหารวิชาการ 
   (2)  การบริหารงบประมาณ 
   (3)  การบริหารงานบุคคล 
   (4)  การบริหารทั่วไป 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 1.5.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี  เขต 2  ตามแนวคิดของแบส  (Bass, 1999, pp. 9-32)  ประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  
คือ  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล 

1.5.2  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามขอบขายการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  (2546, หนา 32-37)  กําหนดขอบขาย
ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาไว  4  ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 

กรอบแนวคิด  ดังภาพ 1 

                                                                                        
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
       
 
 
 
 

                      ตัวแปรตน 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ประกอบดวย
องคประกอบ  4 ประการ  คือ 
     1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
     2.  การสรางแรงบันดาลใจ 
     3.  การกระตุนทางปญญา  
     4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

                        ตัวแปรตาม    
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกเปน 
4  ดาน คือ 
      1.  การบริหารวิชาการ 
      2.  การบริหารงบประมาณ 
      3.  การบริหารงานบุคคล 
      4.  การบริหารทั่วไป 
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1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
   
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  2  มีความสัมพันธกัน
ทางบวก 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนยิามศัพทเพื่อใหเกดิความเขาใจตรงกัน ดังนี ้

 1.7.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง  กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน  
หรือผูตามในการกระตุนใหผูรวมงานพัฒนาความสามารถและศักยภาพใหสูงขึ้น  ทําใหผูรวมงาน  
ตระหนักรูในภารกิจ  วิสัยทัศนขององคการ  ประกอบดวยองคประกอบพฤติกรรม  4  ประการ  คือ  
   1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น
ในการจดัการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานยอมรบั  เชื่อมั่น  ศรัทธา  ภาคภูมิใจ  
และไววางใจในความสามารถของผูนํา  มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ  โดยผูนํา
จะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน  เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม  เนนความสาํคญั
ในเรื่องคานิยม  ความเชื่อ  และการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค  ผูนํา
จะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอดวิสัยทัศนไปยงัผูรวมงาน  มีความมุงมั่น
ทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  มีความสามารถในการจัดการ  หรือการควบคุมอารมณตนเอง 
มีการเห็นคุณคาในตนเอง  มีศีลธรรมและจริยธรรม 
   2)  การสรางแรงบันดาลใจ  หมายถึง  พฤตกิรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ  ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน  
แตอุทิศตนเพือ่กลุม  มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง  และเชื่อมั่นวา  จะสามารถบรรลุเปาหมาย 
 มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน  มีการใหกําลังใจผูรวมงาน  มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ส่ิงที่สําคัญ  โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน  
มีการสรางเจตคติที่ดี  และการคิดในแงบวก 
   3)  การกระตุนทางปญญา  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ   
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ  กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการ หรือแนวทางใหมในการแกปญหา 
มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  มองปญหาในแงมุมตาง  ๆ 
มีการวิเคราะหปญหา  โดยใชเหตุผลและขอมูล หลักฐาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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   4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น          
ในการจัดการ  หรือการทํางาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการเอาใจเขามาใสใจเรา  
มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล  สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล     
มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา  สงเสริม 
ใหผูรวมงาน  พัฒนาตนเอง  มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน  โดยผูนําจะมี
คุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และการเอาใจเขามาใสใจเรา 
ความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน 
 1.7.2  ประสิทธิผล  หมายถึง  ผลของการดําเนินงานที่มุงใหเกิดผลตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด  เพื่อประโยชนสูงสุด 
               1.7.3  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ผลการดําเนินงาน 
ในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา  ใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  บรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามขอบขาย
ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ไว  4   ดานคือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ดังมีรายละเอียดในการบริหารงานแตละดาน  ดังนี้ 
 1)  ประสิทธิผลดานการบริหารวิชาการ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน
ดานวิชาการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
วัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว
การศึกษา การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริมสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล   ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
   2)  ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน
ดานการบริหารงบประมาณไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือการจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานการใชเงิน  และ
ผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหาร
การบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 3)  ประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนนิงาน
ดานการบริหารงานบุคคล  ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  การวางแผนอัตรากําลัง  และกําหนดตําแหนง 
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การดําเนินการ
ทางวินัย และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
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 4)  ประสิทธิผลดานการบริหารทั่วไป  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน
ดานการบริหารทั่วไปไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  การดําเนินงานธุรการงานพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษาการรับนักเรียน  สงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลหนวยงาน 
สถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  และการบริการสาธารณะ    
 1.7.3  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.7.4  สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 1.7.5  ครู  หมายถึง  บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฎิบัติการสอนในตําแหนงครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 
 1.7.6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 หมายถึง  หนวยงานที่ทําหนาที่บริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


