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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 2.1  สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
 2.2  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
  2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 2.5  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 2.6  ขอบขายภารกิจในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1  สภาพและขอมูลท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
  

  การบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   สังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย  4  อําเภอ คือ อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอบอทอง 
และอําเภอเกาะจันทร  มีการบริหารราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแบงสวนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  หมวด 2  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 
125  โรงเรียน  
  2.1.1  การแบงสวนราชการ 
 การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 แบงกลุมงาน
ออกเปน  6  กลุมงาน  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดกาํหนดหลกัเกณฑในการแบงสวนราชการ
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ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2, 2550,  
หนา 7-12)    
    1)  กลุมอํานวยการ 
   2)  กลุมบริหารงานบุคคล 
   3)  กลุมนโยบายและแผน 
   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   5)  กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 2.1.2  ขอบขายการบริหารงาน 
 สําหรับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง  4  ดานน้ัน ไดแบงขอบขายการบริหารงาน
ไวดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 7 - 10) 
   1)  การบริหารวิชาการ ประกอบดวย 
        (1)  การพัฒนาหรือการดาํเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถ่ิน 
       (2)  การวางแผนงานดานวิชาการ 
    (3)  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    (4)  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    (5)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
          (6)  การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
    (7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
         (8)  การพัฒนาสื่อ  และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
    (9)  การนิเทศการศึกษา 
    (10)  การแนะแนวการศึกษา 
       (11)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
      (12)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
                     (13)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
      (14)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    (15)  การจัดทําระเบยีบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
    (16)  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
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    (17)  การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    2)  การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 
      (1)  การจัดทาํแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แลวแตกรณ ี
        (2)  การจัดทําแผนปฏิบัติการการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จากสํานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตรง 
        (3)  การอนุมัตกิารใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
    (4)  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    (5)  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
    (6)  การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 
      (7)  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
      (8)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
        (9)  การปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
    (10)  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
        (11)  การวางแผนพัสดุ 
    (12)  การกําหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือ
ส่ิงกอสรางที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณ ี
    (13)  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
    (14)  การจัดหาพัสดุ 
    (15)  การควบคุมดูแล  บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
    (16)  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
    (17)  การเบิกเงินจากคลัง 
    (18)  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
    (19)  การนําเงินสงคลัง 
    (20)  การจัดทําบัญชีการเงิน 
    (21)  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    (22)  การจัดทําหรือจดัหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียนและรายงาน 
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   3)  การบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย 
      (1)  การวางแผนอัตรากําลัง 
       (2)  การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (3)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
       (4)  การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         (5)  การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (6)  การลาทุกประเภท 
    (7)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    (8)  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
    (9)  การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
    (10)  การรายงานการดําเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
    (11)  การอุทธรณและการรองทุกข 
    (12)  การออกจากราชการ 
    (13)  การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
    (14)  การจดัทาํบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
    (15)  การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (16)  การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
    (17)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    (18)  การสงเสริมวินัย  คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    (19)  การริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
    (20)  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4)  การบริหารทั่วไป  ประกอบดวย 
        (1)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
    (2)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
    (3)  การวางแผนการบริหารการศึกษา 
    (4)  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
    (5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
    (6)  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 



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

 
16

    (7)  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    (8)  การดําเนินงานธุรการ 
        (9)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
    (10)  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
    (11)  การรับนักเรียน 
    (12)  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
    (13)  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
    (14)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    (15)  การทัศนศึกษา 
    (16)  งานกิจการนักเรียน 
    (17)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
    (18)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน 
องคกร หนวยงานและสถาบนัสังคมอื่นที่จดัการศึกษา 
    (19)  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
    (20)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    (21)  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
    (22)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

2.2  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
ผูบริหารสถานศึกษานั้น  เปนบุคคลที่มีบทบาท  มีความสําคัญสูงสุดในการบริหารและ 

จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนผลสําเร็จ  หรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการดังนั้นผูบริหาร
จึงตองตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง  โดยคํานึงถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองเปนหลักดังนี้ 
   1)  บทบาทเปนผูนําทางสังคม  ผูบริหารจะตองสงเสริมความสัมพันธ  ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ใหมีความสมัครสมานสามัคคีและรวมมือรวมในการทํางาน 
   2)  บทบาทเปนผูนําดานกระบวนการ  ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทของจราจร
ที่จะใหการสื่อสารและการดาํเนินงานตางๆ  เปนไปดวยความสะดวก 

     3)  บทบาทเปนผูนําดานภารกิจ  ผูบริหารจําเปนตองหาวิธีการที่จะทําใหงาน 
ของสถานศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี  (เสริมศกัดิ์  วิศาลาภรณ, 2522, หนา 36) 
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 วินิจ  เกตุขํา  (2535, หนา 138-139)  ไดกลาวถึง  บทบาท  หนาที่ของผูบริหารวาเปนตวับงชี้
วาองคการหรือหนวยงานนั้นประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด  ฉะนั้นผูบริหารจึงควรมีบทบาท  
หนาที่  ดังตอไปนี้ 
   1)  เปนตัวแทนและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
   2)  พัฒนาการทํางานเปนทีม 
   3)  ใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม 
   4)  ใชอํานาจอยางเหมาะสม 
   5)  บริหารเวลาใหดี 
   6)  ควบคุมสภาพความเครียดได 
  ธงชัย  สันติวงษ  (2535, หนา 76-77)  ไดสรุปบทบาทของผูบริหารออกเปน  3  บทบาทคือ 
   1)  บทบาทในการติดตอกับบุคคลอื่น 
   2)  บทบาทในการสื่อขอความและขอมูล 
   3)  บทบาทในการตัดสินใจ 
 คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542, หนา 64-65)
ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารการศึกษาระดับมืออาชีพไวดังนี้ 
   1)  บทบาทเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในสถานศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ
การจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
   2)  บทบาทเปนผูกํากับตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  การดําเนินงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา  ใหดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย  คุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวง 
   3)  บทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
   4)  บทบาทเปนผูระดมสรรพกําลัง  และทรัพยากรตางๆ จากทองถ่ินมาใชในการจัด
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  (ก.ค.) ไดกําหนดบทบาท  หนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาไว  6  ประการ  คือ  (สมหวัง  พิธิยานุวฒัน,  2543,  หนา 10-11) 
   1)  บทบาทหนาที่ในการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย  และเปาหมายของโรงเรียน 
   2)  บทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ เพื่อใหโรงเรียน  บรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายทีก่ําหนดไว 
   3)  บทบาทหนาที่ในการนาํการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรยีนใหเกดิประสิทธิภาพ 
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   4)  บทบาทหนาที่ในการสรางขวัญกาํลังใจและสรางความสุขในการทาํงานใหกับ
บุคลากรในโรงเรียน 
   5)  บทบาทหนาที่ในการสรางความรวมมือ  ระดมมันสมอง  และสติปญญาของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อการบริหาร 
   6)  บทบาทหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร  ควบคุมกาํกับ  และติดตามบุคลากร
ในการใชทรัพยากรใหเปนประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542,  หนา 29-30)  ไดกําหนดบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ไวดังนี้ 
   1)  บริหารจัดการการศึกษา  ดวยการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีสวนรวม  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา   
   2)  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู  และนักเรียน
ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
   3)  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
   4)  สงเสริมใหครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน 
   5)  สรางความสัมพันธกับชุมชนและรวมมือกับชุมชน 
   6)  จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  ไดมาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู  และ
ตามหลักสูตร 
    7)  สงเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา  เพื่อพัฒนานกัเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
    8)  สงเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
    9)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  
และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหนักเรียนเกดิการเรียนรูและมีความรอบรู 
   10)  รวมกับบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นๆ สงเสริม 
ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในชุมชน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544, หนา 32)  ไดกลาวถึงบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานวาจะตองมีบทบาท  ดังนี้ 
    1)  เปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย 
   2)  เปนผูกระตุนและชักนําการใชกําลังคน 
   3)  เปนผูพัฒนาทรัพยากร 
   4)  เปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรียนโดยรวมมือและเกี่ยวของกับฝายตางๆ
   5)  เปนผูแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 
 นอกจากนั้นเพื่อใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรูและเขาใจหัวใจของการเรียนรูของนักเรียน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองมีบทบาทการเปนผูนําในการดําเนินงานดังนี้  (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 42)   
   1)  เปนผูวางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
   2)  เปนผูวางแนวการปฏิบัติใหชัดเจนสอดคลองกับหลักนโยบายที่วางไว 
   3)  เปนผูสรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูที่ครบวงจร  คือ  มีการจัดวิธีการเรียน
การสอนของครูแนวทางการจัดหลักสูตรใหม  ระบบการวัดผลและประเมินผล  การจัดสภาพแวดลอม  
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 
   4)  เปนผูวางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา 
   5)  เปนผูวางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู  ทั้งสิ่งที่เปนทักษะพื้นฐานสําคัญ  และสิ่งที่เปนความตองการทางการศึกษาของ
นักเรียน  ทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา 
   
        2.3.1  ความหมายของผูนาํ   
 ความหมายของคําวาผูนํามีขอบเขตคอนขางกวาง  โดยนักวิชาการไดแยกความเปนผูนํา
ออกจากคําวาผูบริหาร  ทั้งนี้นักวิชาการและนักทฤษฎีทั้งชาวไทยและตางประเทศ  ไดนิยามความหมาย
ของคําวา  ผูนํา  พอสรุปไดดังตอไปนี้ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2525, หนา 3)  กลาวถึงคําที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน
กับคําวาผูนําไววา  “การบริหารการศึกษาในปจจุบันมีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางขององคการ  
หรือหนวยงานที่จะชวยใหองคการนั้นอยูไดโดยไมลม มีความเจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงค
ที่วางไว  องคประกอบที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดก็คือ  บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา  หัวหนา
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หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานนั้นในการที่จะรวมพลังเพื่อทําใหหนวยงานบรรลุเปาประสงค”
ไดมีคําอีกหลายคําเชน  ผูจัดการ  (Manager)  ผูบริหาร (Executive)  ผูอํานวยการ (Director)  ที่มี
ความหมายคลายกับผูนํา  หัวหนา  หรือผูบังคับบัญชา  หรือแมแตครูใหญ  อาจารยใหญ  ก็มีความหมาย
คลายกันถึงแมวาอาจไมเหมือนกันทีเดียว  แตก็มีความหมายซ้ําซอนกันมากในทางบริหาร  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน  ฐานะของตําแหนง  ขอบขายของหนาที่และความรับผิดชอบ 
 ภิญโญ  คชศิลา  (2543, หนา 27)  กลาววา  ผูนาํ  คือ  ผูท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม 
ในอันที่จะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 
 ในตางประเทศไดมีผูศึกษาและใหความหมายของคําวาผูนําไวคอนขางกวางขวาง  
ซ่ึงพอสรุปได  ดังตอไปนี้ 
 ฟฟเนอร  และพรีสทัส  (Fiffner & Presthus,  1960, pp. 92-93; อางถึงใน สกาวรัตน  สูสุข, 
2548, หนา 16)  ใหความหมายผูนําไววา  ผูนํา  คือ  ผูที่ใชอิทธิพลชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายไดโดยอาศัยความสัมพันธที่ผูนํามีตอผูที่ใตบังคับบัญชาในสภาพตางๆ กัน 
 ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, p. 8)  กลาววา  ผูนําหมายถึงบุคคลที่ริเริ่มหรือสงเสริมใหมี
การเปลี่ยนแปลงการกระทาํของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนผูที่สนับสนุนสงเสริมการปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดี 
 พลาโน  (Plano, 1973, p. 134)  กลาววา  ผูนําเปนบุคคลที่ใชอิทธิพลในการควบคุมการกระทํา
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 สตอกดิลล  (Stogdill, 1974, p. 13)  กลาววา  ผูนําเปนบุคคลที่ผูกกลุมเขาดวยกันและ
กระตุนใหผูรวมงานแสดงความสามารถสูงสุด  เพื่อสรางผลงานใหเต็มที่ 
 เทอรร่ี  (Terry, 1977, p. 410)  กลาววา  ผูนําเปนผูที่ใชอิทธิพลหรืออํานาจที่มีอยูตอ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการใหบรรลุตามเปาหมายทีก่าํหนดไว 
 ฮาลพิน  (Halpin, 1996, p. 30)  กลาววา  ผูนํา  เปนผูที่มีลักษณะดังนี้ 
   1)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 

   2)  ผูนํา  คือ  บุคคลที่มีบทบาทเหนือคนอื่น 
   3)  ผูนํา  คอื  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหนวยงานใหดําเนินไปสู
จุดมุงหมายที่วางไว 
   4)  ผูนํา  คือ  ผูซ่ึงดํารงตาํแหนงผูนํา หรือหัวหนาในหนวยงาน 

   5)  ผูนํา  คือ  บุคคลคนหนึ่ง ซ่ึงไดรับการยอมรับจากคนอื่นใหเปนผูนํา 
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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 
 สตอกดิลล  (Stogdill, 1974, pp. 7-15)  ไดศึกษาความเปนผูนํา  คนควาวิเคราะหงานเขียน  
และการวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูนําอยูหลายป  แลวเขียนหนังสือ  Handbook  of  Leadership : A Survey 
of  theory  and  Research  สตอกดิลล  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนํา  สรุปเปนขอใหญๆ 
ไดดังนี้ 
   1)  ผูนําคือศูนยกลางของกระบวนการกลุม  (Group  process)  การเปนผูนําตามนยันี้   
ถือวาผูนําเปนจุดศูนยกลางของกระบวนการของกลุม  เปนศูนยรวมของอาํนาจความรวมมือ  และ
กิจกรรมทัง้หลาย  ผูนําเปนผูมีตําแหนงสูงในกลุมนั้น  และเปนผูกาํหนดจุดมุงหมายและกจิกรรมตางๆ
   2)  การเปนผูนําคือ  บุคลิกภาพและผลของมัน  แนวคิดนี้ถือวา  ผูนําเปนผลของ
บุคลิกภาพซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคนอื่น  เปนผูที่นายกยองนบัถือ  และนาใหความรวมมอื 
   3)  การเปนผูนําคือ  ศิลปะของการทําใหเกิดความยินยอม  ตามแนวคิดนี้ถือวา   
การเปนผูนําเปนศิลปะอยางหนึ่งที่จะทําใหผูตามยินยอมใหความรวมมือเชื่อฟง  ยกยองและ
มีความจงรักภักดี  และเปนศิลปะที่จะทําใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งที่ผูนําตองการ 
   4)  การเปนผูนําคือการใชอิทธิพล (Exercise  of  influence)  แนวคิดนี้ถือวาการเปนผูนํา 
ก็คือการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น  และใหคนอื่นปฏิบัติตามเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  มีอิทธิพลนี้
ไมจําเปนตองใชอํานาจบังคับขูเข็ญ 
   5)  การเปนผูนําก็คือการกระทําหรือพฤติกรรม  กลุมนี้ใหนิยามการเปนผูนําในรูปของ
การกระทําหรือพฤติกรรม  เชน  ถือวาการเปนผูนําก็คือพฤติกรรมของบุคคลขณะที่นํากิจกรรมกลุม  
ประสานงานการทํางานของกลุม  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน  
การยกยองหรือตําหนิสมาชิก  การแสดงความสนใจในสวัสดิการของสมาชิก 
   6)  การเปนผูนําคือรูปแบบของการเกลี้ยกลอม  (Persuasion)  แนวคิดนี้  เชื่อวา
การเปนผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอมบุคคลใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ  เพื่อใหบรรลุจุดประสงค  
เปนการเกลี้ยกลอมใหคนอื่นทําตาม  ไมใชการขมขูบังคับ  หรือใชอํานาจ 
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   7)  การเปนผูนําคือความสัมพันธของพลังอํานาจ  (Power relation)  กลุมนี้
ใหแนวคิดวา  การเปนผูนําก็คือความแตกตางของพลังอํานาจระหวางผูนํากับผูตาม  ผูนํายอมใช
พลังอํานาจทางใดทางหนึ่งใหผูตามปฏิบัติตาม 
   8)  การเปนผูนําคือ  เครื่องมือเพื่อบรรลุจุดประสงค  แนวคิดของกลุมนี้  เชื่อวา 
การเปนผูนําเปนเครื่องมือที่มีคาอยางหนึ่งในการทําใหกลุมไดบรรลุจุดมุงหมาย  ทําใหสมาชิก
มีความพึงพอใจ  ผูนําตองจัดสถานการณในการทํางานใหประหยัดทั้งการลงทุน  เวลา  และหาวิธีการ
ที่จะสนองความตองการของสมาชิก 
   9)  การเปนผูนาํคือ  ผลของปฏิสัมพันธ  (Interaction)  การเปนผูนําเปนผลของ
การกระทําของกลุม  เปนกระบวนการที่บุคคลกระตุนซึ่งกันและกัน  มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  
การเปนผูนําจึงเปนผลของปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุม 
   10)  การเปนผูนําคือความแตกตางของบทบาท  ในสังคมทั่วไปสมาชิกแตละคน
มีบทบาทที่ตางกัน  ผูบังคับบัญชาจะตองแสดงบทบาทของผูนํา  ซ่ึงแตกตางจากบทบาทของผูตาม 
ตามแนวคิดนี้เนนใหเห็นวา  ผูนําจะตองมีบทบาทอยางไรบาง 
   11)  การเปนผูนําคือการมีความคิดริเริ่มในการงาน  การเปนผูนํามิใชการมีตําแหนง
หนาที่  แตเปนกระบวนการที่ตองการความคิดริเริ่ม  ภารกิจสําคัญของผูนําตามแนวคิดนี้ก็คือ
ตองมีความริเริ่มทั้งดานความคิดและการกระทํา  ชวยบํารุงรักษาโครงสรางของหนวยงาน  กอใหเกิด
ปฏิสัมพันธเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงคที่วางไว 
 จากความหมายของผูนํา ตามแนวคิดขางตน  สรุปไดวา  ผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถ
ของบุคคลในการกอใหเกิดการกระทําตามความตองการ โดยผูนํา  คือ  ผูที่มีความสามารถหลากหลาย 
และมีอิทธิพลเหนือผูอื่น  มีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ  ชักจูงผูอื่นใหปฏิบัติตาม  ตลอดถึง
เปนผูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูอ่ืน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเอง  และของกลุมดวยการสนับสนุน 
ภายใตการยอมรับและไดรับการยกยองของกลุม 
 2.3.2  ความสําคัญของผูนํา 
 การที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมเปนชุมชนเปนองคการ  เพื่อวัตถุประสงคบางประการนั้น  
มนุษยยอมตองการผูนําที่มีความสามารถ  เพื่อวินิจฉัยสั่งการ  การทํางานของกลุม  ขององคการ
ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน  และชวยตัดสินแกปญหาสวนรวม           
ในองคการดวย  ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําจึงเกิดขึ้นโดยปริยาย  เพราะเมื่อคนอยูรวมกันมากคน  
ถาไมมีหัวหนาคอยชี้นํายอมจะเกิดความสับสนวุนวาย  ขาดการประสานงาน  ขาดประสิทธิภาพ  
ในการทํางานไปดวย  องคการใดเมื่อการดําเนินกจิการงานไมมีประสิทธิภาพยอมไมมีความมั่นคง  
ในที่สุดก็ตองลมเลิกไป  ไมอาจดํารงอยูในสังคมได 
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            ในการบริหารงานขององคการหรือหนวยงานใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  คนเปนปจจัยสําคัญ
ขององคการหรือหนวยงาน  ที่จะชวยค้ําจุนใหองคการนั้นดําเนินกิจการไปไดดวยดีมีความมั่นคง  
เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว  โดยเฉพาะบุคคลที่จะทําหนาที่เปนหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชาหรือผูนําของหนวยงานนั้น  ซึ่งจะเปนผูรวบรวมพลังทั้งหลายใหดําเนินงาน  และ
ปฏิบัติภารกิจหนาที่รับผิดชอบและนําหนวยงานนั้นใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
                 หากพิจารณาความสําคัญของผูนําตอการพัฒนาองคกร  และการจัดการแลวจะเห็นวา 
มีความสําคัญอยางมากในการที่จะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรบรรลุเปาหมาย  ไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือเอกชนไมวาจะเปนระดับโลกระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน  ภาวะผูนําลวนมีความสําคัญและ
กอใหเกิดผลที่แตกตางอยางเห็นไดชัด  ผูนําบางคนทําใหองคกรที่เคยเฉื่อยชาเชื่องชากลับกลายเปน
องคกรที่มีความกระฉับกระเฉงวองไว  บางคนทําใหองคกรที่เคยมีวิสัยทัศนกวางไกล  มีส่ิงที่ทาทาย
ใหทําอยูตลอดเวลา  กลายเปนองคกรที่ทํางานอยูแตในขอบเขตที่แคบๆ ขาดสิ่งเราใจแกผูปฏิบตังิาน
ภายในองคกร   
                ในภาวะวิกฤตของระบบราชการที่ตองการแกไขอยางเรงดวน  ตองการภาวะผูนําที่เขมแข็ง  
มีความตั้งใจที่จะแกไขอยางกลาหาญอดทนและตอเนื่อง  สามารถสรางความมั่นใจที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในองคกร  และทําใหการทํางานของระบบราชการสามารถเดินไปสูในทิศทางที่ดีขึ้น  
ภาวะวิกฤตของระบบราชการไทยดังกลาวไมไดเกิดเฉพาะจุดเฉพาะงาน  แตเกิดขึ้นในขอบขายทั้งระบบ  
ทั้งในกระทรวงและกรมกองตาง ๆ  ทั้งในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  และระดับทองถ่ิน  
ภาวะผูนําที่ตองการจึงไมใชภาวะผูนําของคนเพียงคนเดียว  แตเปนภาวะผูนําในทุกระดับ  ทุกกระทรวง  
ทบวง  กรม  ที่จะชวยกัน  เพื่อพาระบบราชการไทยทั้งระบบใหพนจากภาวะวิกฤตที่เปนอยู  ภาวะ  
“วิกฤต”  ที่เปนอยูนี้  หากมองในแงบวกนับเปน  “โอกาส”  ที่หาไดยากยิ่งในการที่จะแกไขปญหา
เพราะทําใหเห็นความจําเปนของการที่จะตองร้ือปรับระบบราชการอยางขนานใหญ  เพื่อใหเปนระบบ
ท่ีเขมแข็ง  สามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประชาชนและสามารถแบกรับภารกิจที่สําคัญ
ของประเทศอยางจริงจังในอนาคตไมใชเพียงแคแกปญหาใหผานแบบขอไปที   (สงวน  นิตยารัมภพงศ, 
2542, หนา 83) 
 อภิวรรณา  แกวเล็ก  (2542, หนา 29)  กลาววา  ผูนํามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จและ
ความเจริญกาวหนาขององคการ 
 จากที่กลาวมา  สรุปความสําคัญของผูนําไดวา  ผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานและความเจริญกาวหนาขององคการ 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา   
       
              การใชภาวะผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เพราะวาไมมีบุคคลใดในโลกที่จะทํางานคนเดียว
ไดสําเร็จ  การดํารงชีวิตของบุคคลจําเปนตองมีการกระทํารวมกันหรือรวมกันเปนหมูคณะ ดังนั้น 
ถาพิจารณาถึงบุคคลที่มารวมกันทํางานในองคการ  จะพบวามีบุคคล  2  ฝาย  คือ  ผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา  ทั้งสองฝายยอมมีเปาหมายเหมือนกันคือ การทํางานใหสําเร็จตามความมุงหมาย  
แมวาความมุงหมายของแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน  จึงเปนภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองใช
ภาวะผูนําแบบใด  เพื่อใชในการปกครองหรือบริหารงาน  ยอมแลวแตดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาเอง  
ที่จะพิจารณาประกอบกับเหตุผลองคประกอบ  และปจจัยอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานใด  จะขึ้นอยูกับความเปนผูนําของหนวยงานนั้นๆ 

  2.4.1  ความหมายของภาวะผูนํา 
               จากการศึกษาคนควา  พบวา  มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไวดังนี้ 

 กิตติ  ตยัคคานนท  (2530, หนา 13)  ใหนิยามภาวะผูนําไววา   ภาวะผูนําคือ  ศิลปะ  หรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น  ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อความหมายหรือการติดตอกัน
และกันใหรวมใจกับตน ดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2540, หนา 1-5)  ไดใหความเห็นไววา  ภาวะผูนํา  คือ  การใชอิทธิพล
หรืออํานาจหนาที่  เปนความสามารถในการชักชวนหรือช้ีชวนคนอื่นใหปฏิบัติตามในสถานการณตางๆ 
โดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
 เทพนม   เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ  (2540, หนา 184)  ไดใหคําจํากัดความไววา  ภาวะผูนํา 
คือ  การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลตอสมาชิกในหมูคณะมากที่สุดในการจูงใจใหปฏิบัติตาม  
ใหมีความเห็นคลอยตามความตองการ  ซ่ึงเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคล 
หรือกลุม  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 ศิริพร  พงศศรีโรจน  (2540, หนา 196)  ไดใหความเห็นไววา ภาวะผูนํา  คือ  ศิลปะหรือ
กระบวนการที่มีอิทธิพลเหนือคน  กระตุนใหความรวมมือปฏิบัติงานตามผูนํา  ดวยศรัทธา  นับถือ  และ
ดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกันจนงานสําเร็จตามเปาหมายของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประยูร  อาษานาม  (2543, หนา 8)  ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา  (Leadership)  หมายถึง 
ผูนํา  หรือผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถ  มีเทคนิคในการบริหาร  มีคุณลักษณะที่ดีและใชภาวะผูนํา
ที่พึงประสงค  ยอมสามารถกระตุนแรงจูงใจของบุคคลในหนวยงานได 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542, หนา 128)  ไดกลาวถึงภาวะผูนาํ
ไววา   ภาวะผูนํา  คือ  ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่จะจูงใจใหคนปฏิบัติงาน  เพื่อให
บรรลุเปาหมายของหนวยงานในสถานศึกษา  เชน  ผูสอน  ผูเรียน  ผูรวมงาน  ตลอดจนผูเกี่ยวของ
ในชุมชน  หรือหนวยงานอื่นๆ ใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนเปนผลสําเร็จ 
 พระธรรมปฎก  (2542, หนา 3)  ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา ก็คือ  คุณสมบัติ  เชน  สติปญญา  
ความดีงาม  ความรูความสามารถของบุคคล  ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู
จุดหมายที่ดีงาม 
 ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  (2542, หนา 382)  ไดใหความเห็นวา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  กระบวนการ
ในการใชอิทธิพลของผูนําตอการทํากิจกรรมของแตละบุคคลในความพยายามที่จะใหสัมฤทธิ์ผล

ตามเปาหมายในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
 เทอรร่ี  (Terry, 1977, p. 493)  ใหทัศนะวา  ภาวะผูนํา  เปนกิจกรรมการใชอิทธิพลตอบุคคล
ใหพยายามทํางานอยางเต็มใจ  เพื่อวัตถุประสงคของกลุม 
 เอทซิโอนิ  (Etzioni, 1961, pp. 50 – 57)  กลาววา  ภาวะผูนําเปนอํานาจสวนบุคคลที่มี
เหนือผูอ่ืน 
 แทนเนนบัม  และชมิดท (Tannenbaum & Schmidt, 1973, pp. 162 –164)  กลาววา ภาวะผูนํา
เปนอิทธิพลระหวางบุคคลที่ปฏิบัติในสถานการณหนึ่งและอํานวยการใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
 แคทซ  และคาหน  (Katz & Kahn, 1978,  pp. 78-83)  กลาววา  ภาวะผูนํา  หมายถึง
การเพิ่มอทิธิพลตอสมาชิก  ใหยอมทําตามทิศทางการดําเนินงานขององคการ 

 เทอรร่ี (Terry,  1977,  p. 147)  ใหความหมายของคําวา  ภาวะผูนําไววา  เปนกระบวนการ
ซ่ึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลตอทัศนคติ  ความเชื่อ  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมากกวา  โดยพยายามที่จะทําใหสมาชิกขององคการประพฤติไปในทิศทาง
ที่จะทําใหองคการนั้นๆ บรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว 
 คูนซ  และริช  (Koontz  & Wrich, 1987, p. 506)  เสนอแนวคิดวา  ภาวะผูนําเปนศิลปะ 
หรือการใชอิทธิพลใหบุคคลอื่นพยายามทํางานดวยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุม
 กลาวโดยสรุป  ภาวะผูนํา  คือ  ศิลปะ  ความสามารถ  หรือเทคนิคของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ในการใชอิทธิพล  อํานาจหนาที่ในการบริหาร  จูงใจใหผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของ  ปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายของหนวยงาน ใหงานนั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคการ 
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2.4.2  ทฤษฎีภาวะผูนํา 
ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผูนํา  ไดมีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดพยายาม

ศึกษาวิจัย  อยางกวางขวาง  ซ่ึงแตละทฤษฎีจะมีแนวความเชื่อที่แตกตางกัน  ซ่ึงจะไดนําเสนอ
ดังตอไปนี้ 

แบส  (Bass, 1981, pp. 26-37; อางถึงใน มนัส   ญาติเจริญ, 2544, หนา 24)  ไดแบงกลุม
ทฤษฎีไว  10  กลุม  คือ 
   1)  กลุมทฤษฎีผูยิ่งใหญ  (Great-Man Theories)  นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาผูนํา
มีลักษณะพิเศษบางประการที่ผูตามไมมี  หรือผูนําและผูตามตางก็มีลักษณะพิเศษเหลานี้จะรวมถึง
พลังกาย  พลังสมอง  และพลังศีลธรรม  ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรมหรือการแตงงาน  ตลอดจน
สภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย  ตัวอยางเชน  เลนิน  เชอรชิล  ฮิตเลอร  และมุสโสลินี  เปนตน 
   2)  กลุมทฤษฎีคุณลักษณะ  (Trait Theories)  นักทฤษฎีกลุมนี้มุงเนนศึกษาบุคคล
ซ่ึงเปนผูนํา โดยเช่ือวาประสิทธิผลของภาวะผูนํา  จะสามารถอธิบายหรือช้ีใหเห็นโดยดูจากบุคลิก 
ลักษณะทางกายภาพ  และบุคลิกลักษณะทางจิตภาพหรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนคุณลักษณะ  
(Traits)  ของผูนํานั่นเอง 
    ปญหาของทฤษฎีนี้คือ  นักทฤษฎีมีความคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของการเปนผูนํา โดยตางก็คนพบคุณลักษณะของผูนําแตกตางกันไปคนละอยางสองอยาง  และบางครั้ง
ก็มีความเห็นขัดแยงกัน  ตัวอยางเชน  ผูนําควรเปนผูที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ  
กระทําตนตามเสียงสวนใหญของกลุมที่เขาเปนผูนํา  สามารถชวยเหลือสมาชิกในกลุมรูจักการควบคุม
อารมณของตน  มีความเฉลยีวฉลาด  และมีความสนในในเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
   3)  กลุมทฤษฎีสภาพแวดลอม  (Environmental Theories)  ทฤษฎีนี้ เชื่อวา
การที่บุคคลคนหนึ่งจะกาวขึ้นมาเปนผูนํานั้นขึ้นอยูกับหนาที่และความชํานาญ  (Abilities and Skills) 
ของเขาในขณะนั้น  สามารถที่จะแกปญหาใดปญหาหนึ่งในยามวิกฤติได  เชน  สงคราม  เปนตน  
ทฤษฎีนี้เช่ือวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง  
ตัวอยางสําหรับทฤษฎีนี้คือ  มหาตมะคานธี  และมารติล  ลูเธอรคิง 
   4)  กลุมทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลกับสถานการณ  (Persona  Situational Theories)  
ทฤษฎีนี้เปนการนําเอาทฤษฎีผูยิ่งใหญผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดลอม  โดยทฤษฎีนี้เชื่อวาภาวะผูนํา
สืบเนื่องมาจากลักษณะของผูนําเองประการหนึ่ง  ลักษณะของกลุมผูตามประการหนึ่ง  และลักษณะ
ของสถานการณที่มีอยูรอบๆ ตัวผูนําและผูตามอีกประการหนึ่ง  ปจจัยสําคัญที่นักทฤษฎีกลุมนี้
ใหความสนใจเปนพิเศษคือ  สภาพปฏิกิริยาโตตอบ  การรับรู  และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมผูนํา
และผูตาม 
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   5)  กลุมทฤษฎีจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic Theories)  นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวา
การศึกษาภาวะผูนําโดยการนําหลักการจิตวิเคราะห  ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผูนําได
เชนเดียวกับการศึกษาภาวะผูนําในความเชื่อในดานอื่นๆ  จิตวิเคราะหเขาใจถึง  Id  คือ  สัญชาติญาณ
โดยกาํเนิดของมนุษย  Ego  การไดรับภายหลังจากการเลี้ยงดู  การฝกฝนเรียนรู  และ  Superego  
เปนมโนธรรมใหคนผูนั้นใชวิจารณญาณในสิ่งที่ควรแกการปฏิบัติจาก  Ego  ที่ไดรับมา 
   6)  กลุมทฤษฎปีฏิสัมพันธและความคาดหวัง  (Interaction – Expectation Theories) 
แนวคิดตามทฤษฎีนี้กลาววา  สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมสามารถจะเปนผูนําไดถาหากวาบุคคลนั้น
เปนผูริเร่ิมโดยบทบาทนั้นจะตองสอดคลองกบัสถานการณของกลุม  องคประกอบที่เปนสถานการณ
ของกลุมมี  3  ประการคือ 

    (1)  อํานาจตามตําแหนง  บางกลุมผูนําจะมีอํานาจตามตําแหนง  เชน  ครูใหญ
ประชุม   ครูในโรงเรียน  แตบางกลุมผูนาํจะไมมีตาํแหนงเลย  เชน  การเลนของเด็ก  สาระสําคัญ 
ในองคประกอบนี้ก็คือการที่ผูนํากลุมมอํีานาจตามตําแหนงมากหรือนอย  ทําใหสถานการณของกลุม
แตกตางกัน 
                 (2)  ภารกิจของกลุม  ภารกิจคือ  การงานที่กลุมตองการทําใหสําเร็จ  งานอาจจะ
ยากงายแตกตางกัน  งานบางอยางตองสนใจวิเคราะหและใชขอมูลจํานวนมาก  ประกอบในการตัดสินใจ  
ความยากงายของงานมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธในกลุม 
                (3)  ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกในกลุม มีความสําคัญไมนอยไปกวา
องคประกอบสองประการที่กลาวมาแลวขางตน  ผูตามยอมมีความคาดหวังจากผูนํา  หากผูนาํ
เปนที่ยอมรับและมีความสามารถตามที่คาดหวัง  การติดตอสัมพันธในกลุมเปนไปไดดวยดี  โอกาส
ในการนํากลุมไปสูจุดมุงหมายปลายทางก็งายขึ้น 
   7)  กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม  (Humanistic Theories)  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา  มนุษย
มีความรับผิดชอบ  รักอิสระ  มีความใฝดี  มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดในองคการ  ทฤษฎีนี้
มุงที่จะพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผล  และความเปนปกแผนโดยทฤษฎีนี้ใหความสําคัญของมนุษย  
นักทฤษฎีกลุมนี้มองเห็นวาผูนําของกลุมจะตองมแีนวคิดดังตอไปนี้ 
          (1)  เนนธรรมชาติของมนุษยเปนหลัก  มนุษยรักความเปนอิสระ  มีความตองการ  
ความหวัง  ความตั้งใน  และจูงใจ 
     (2)  เมื่อมนุษยทํางานรวมกันเปนกลุมหรือองคการ  ธรรมชาติขององคการ 
ยอมจะตองมกีารควบคุมใหเปนระเบียบเรยีบรอย 
     (3)  ภารกิจของผูนําคือ  จัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือสงเสริมบรรยากาศ
ขององคการใหเอ้ืออํานวยตอธรรมชาติของมนษุย  เพื่อที่จะปฏิบัติงานสนองความตองการของตนเอง
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และองคการได  เปาหมายของภาวะผูนําในทฤษฎีนี้ก็คือ  การปฏิบัติการเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานและ
น้ําใจจากผูตามในเวลาเดียวกัน 

  8)  กลุมทฤษฎีการแลกเปลี่ยน  (Exchange Theories)  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา
การที่ผูตามยินยอมหรือยอมรับที่จะปฏิบัติตามหรือยอมรับในตัวผูนํานั้น   เพราะทั้ง   2  ฝายมีสัญญา
ที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
   9)  กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behavioral Theories)  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา
พฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนสิ่งที่เรียนรูกันได  คนที่ไดรับการฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนํา
ที่เหมาะสมสามารถเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพได  ทฤษฎีนี้มุงศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร  ไดแก  
มอบหมายงาน  การจูงใจ ฯลฯ 
   10)  กลุมทฤษฎีการรับรูและปญญา  (Perceptual and Cognitive Theories)  นักทฤษฎี
กลุมนี้มีความเชื่อในกระบวนการรับรูของผูนําในอันที่การหยั่งรูหรือการมองการณไกลมีความรู

ความเขาใจในทุกดานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  รูและเขาใจการวิเคราะหระบบ 
 นอกจากการแบงกลุมทฤษฎีตามแนวคิดของ Bass ดังกลาวแลวยังมีบุคคลที่ใหความสนใจ
และศกึษาไวอีกหลายทฤษฎี ดังนี้   
    1)  ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดของแบลค  และมูตัน  (Blake & Mouton, 1978, p. 10) 
ไดสรางทฤษฎีตาขายการบริหาร โดยเสนอวารูปแบบพฤติกรรมผูนําสามารถทําเปนตาขายเชื่อมโยง
สองมิติไดคือมิติที่ผูบริหารมีความสําคัญกับคนและมิติที่ผูบริหารใหความสําคัญกับงาน ดังตารางนี้ 
            
                  9 

8 
7 
6 

มิติมุงคน   5 
4 
3 
2 
1 
                1          2             3               4             5             6             7             8             9                   
      

                   มิติมุงงาน 
    ภาพ  2  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีตาขายการบริหารตามแนวคิดของแบลค  และมูตัน 

1,9        9,9 
         
         
         
    5,5     
         
         
         
1,1        9,1 

(ที่มา : Blake & Mouton, 1978, p. 10) 
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    จากรูปภาพขางตน  สามารถจําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน  5  แบบ  ดังนี ้
     (1)  ผูนําแบบ  (1,1)  เปนผูนําแบบอิมโพเวอรริช  (Impoverish)  คือ  ผูนําที่ให
ความสําคัญกับงานและคนนอย 
    (2)  ผูนําแบบ  (9,1)  เปนผูนําแบบคันทรีคลับ  (Country Club)  คือ  ผูนําที่ให
ความสําคัญกับคนมากแตใหความสําคัญกับงานนอย 
    (3)  ผูนําแบบ  (5,5)  เปนผูนําแบบมิดเดิลออฟเดอะโรด  (Middle of the road) 
คือผูนําที่ใหความสําคัญทั้งงานและคนพอสมควร 
    (4)  ผูนําแบบ  (1,9)  เปนผูนําแบบทาสค  (Task)  คือผูนําที่ไมใหความสําคัญ
กับงานแตใหความสําคัญกับคน 
     (5)  ผูนําแบบ  (9,9)  เปนผูนําแบบทีม  (Team)  คือผูนําที่ใหความสําคญัทั้งงาน
และคนมาก 
   2)  ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวคิดของลิเคอรท  (Likert, 1961, p. 223)  ไดเสนอรปูแบบ
พฤติกรรมผูนําที่ใชในการบริหาร  4  ระบบ  ดังนี้ 
     ระบบที่ 1 เรียกวา  “เผด็จการ”  (Explorative Authoritative)  เปนผูนําที่มีความเชื่อมั่น
ผูใตบังคับบัญชานอยมาก  ผูนําเปนตัดสินใจเพียงคนเดียว  โดยการสั่งการลงมาตามสายการบังคับบัญชา
     ระบบที่ 2 เรียกวา “เผด็จการอยางมีศิลป” (Benevolent Authoritative)  เปนระบบ
ที่ผอนคลายจากระบบที่ 1 บาง  แตผูนํายังคงสั่งการ  แตผูใตบังคับบัญชาสามารถวิจารณคําสั่ง
ผูนําไดบาง 
      ระบบที่ 3 เรียกวา “ปรึกษาหารือ”  (Consultative)  เปนผูนํามีความเชื่อมั่นและ
ไววางใจผูใตบังคับบัญชามากขึ้น  ผูนําเปนผูกําหนดเปาหมายและสั่งการภายหลังที่ไดปรึกษาหารือ
กับผูใตบังคับบัญชาแลว  แตผูใตบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจดวยตนเองวาจะปฏิบัติงานอยางไร 
การติดตอส่ือสารเปนแบบสองทางชัดเจน 
     ระบบที่ 4 เรียกวา “การมีสวนรวม”  (Participative Group)  การกําหนดเปาหมาย 
และการตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน  ผูนําจะใหความเชื่อมั่นและความไววางใจผูบังคับบัญชา
อยางเต็มที่  การติดตอสื่อสารมีไดหลายทางไมวาจะเปนในแนวบน-ลาง  (Up-down)  ลาง-บน 
(Down-Up)  หรือการติดตอส่ือสารในแนวระนาบ  (Horizon) 
    3)  ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณตามแนวคิดของเฮอรเซย  และบลังชารด 
(Hersey & Blanchard, 1982, pp. 150-155)  อธิบายวา  ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ  มีสวนประกอบ
สําคัญ  3  ประการ  คือ  พฤติกรรมผูนําที่เกี่ยวกับงาน  พฤติกรรมผูนําที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  และ
ระดับวุฒิภาวะของผูตาม  โดยแบงผูนําออกเปน  4  แบบ  ดังนี้ 
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    (1)  ผูนําแบบงานสูงแตสัมพันธต่ํา  เนื่องจากระดับวุฒิภาวะของผูตามต่ํา  (M1) 
วุฒิภาวะยังไมสามารถและไมยินดีที่จะรับผิดชอบ  ไมเขาใจงานและไมเห็นทิศทางของการทํางาน 
พฤติกรรมผูนําที่เหมาะสมเพื่อใหงานสําเร็จอยูในระดับสูง  คือ  วิธีการ “สั่งการ” หรือ “บอก” 
ใหผูตามทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
    (2)  ผูนําแบบงานสูงและสัมพันธสูง เนื่องจากระดับวุฒิภาวะของผูตามอยูใน
ระดับต่ําถึงปานกลาง  (M2)  เปนผูที่ยังไมมีความสามารถแตมีกําลังใจและยินดีที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย  แบบพฤติกรรมที่เหมาะสม คือ ใชวิธีเสนอแนะความคิดเห็น 
    (3)  ผูนําแบบสัมพันธสูงแตงานต่ํา  เนื่องจากระดับวุฒิภาวะของผูตามคอนขางสูง 
(M3)  ผูตามมีความรู  ความสามารถ  และมีความรับผิดชอบ  แบบพฤติกรรมที่เหมาะสม  คือ  ใชวิธี
รวมกันระหวางผูนําและผูตาม  ผูนําตองยอมรับความคิดเห็น สนับสนุนแนวคิดที่เขาเสนอแนะ 
ใชกระบวนการวินิจฉัยส่ังการรวมกัน  ผูนําเพียงผูประสานชวยเหลือใหกลุมเกิดการตัดสนิใจเทานัน้
    (4)  ผูนําแบบสัมพันธต่ําและงานต่ํา เนื่องจากระดับวุฒิภาวะของผูตามอยูใน
ระดับสูง  (M4)  ผูตามมีความรู  ความสามารถ  มีแรงจูงใจรับผิดชอบ  ผูนําแทบไมมีการควบคุม 
แบบพฤติกรรมที่เหมาะสม  คือ  มอบหมายงานใหผูตามนําไปปฏิบัติ 
 จากทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณตามแนวของเฮอรเซย  และบลังชารด  (Hersey & 
Blanchard)  ชี้ใหเห็นวา  ผูนําตองสามารถปรับสถานการณการเปนผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูตาม  ดังนั้นการใชพฤติกรรมผูนําแบบใดในการทํางานจะตองพิจารณา
ถึงลักษณะงาน  วุฒิภาวะของผูตาม  และสถานการณแวดลอมเปนสําคัญ 
 

2.5  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   
 
 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Leadership  Theory)  เปนทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผูนําแนวใหม  หรือเปนกระบวนทัศนใหม  (New paradigm)  ของภาวะผูนํา 
(Bass, 1997, p. 133) โดยมีมอสเลย  และคนอื่น  (Mosley, et al., 1996, p. 412 และ Bass, 1985) 
เปนสองคนแรกที่ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษา

ภาวะผูนําแนวใหม  เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน  
(Paradigm  shift)  ไปสูความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน  (Visionary)  และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสราง
พลังจูงใจ  (Empowering)  เปนผูมีคุณธรรม  (Moral agents)  และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา  
ซ่ึงภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสับสน  
อยางในปจจุบนันี้  (Mosley, et al.,1996 , p. 412; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 15) 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ  และ
สมมุติฐานของสมาชิกในองคการ  สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค  และกลยุทธ
ที่สําคัญขององคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตามแตอิทธิพลน้ัน
เปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํา  และผูที่เปลี่ยนแปลงหนวยงานในกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงองคการ  ดังนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวาเปนกระบวนการ
ที่เปนองครวม  และเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตางๆ ในหนวยยอยขององคการ  
(Mushinsky, 1997, p. 373; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 15) 
 จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  พบวา  ผูนําจะมีการถายโอนหนาที่
ความรับผิดชอบและอํานาจที่สําคัญ  และจะขจัดขอจํากัดการทํางานที่ไมจําเปนออกไป  ผูนํา
มีการดูแลสอนทักษะแกผูตามที่มีความจําเปนตองแกปญหา ตองการริเร่ิม  การกระตุนการมีสวนรวม
ในการตดัสินใจที่สําคัญการกระตุนการแบงปนความคิด  การตระหนักในขอมูลที่เกี่ยวของ  สงเสริม
ความรวมมือ  และการทํางานเปนทีม รวมทั้งสงเสริมการแกปญหาแบบสรางสรรคในการแกไข
ความขัดแยงตางๆ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทําการปรับปรุงโครงสรางองคการและระบบการบริหาร 
เพื่อเนนและสรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคการ  และระบบการบริหาร (Yukl & Fleet, 
1992, p. 177; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 16)  ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  ดังตอไปนี้ 
       2.5.1  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของเบอรน  (Burns) 
 ในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Leadership)  ตอนเริ่มตนไดรับ
การพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยาย  ผูนําทางการเมือง  (Yukl & Fleet, 1992, pp. 175-176)  อธิบาย
ภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตาม  และในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอ
การแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดทั้งในระบบแคบ 
ที่เปนกระบวนการที่สงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล  (Individual)  และในระดับกวางที่เปนกระบวนการ
ในการใชอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบันในทฤษฎีของเบอรน  ผูนําการเปลี่ยนแปลง
พยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตาม  โดยการยกระดับแนวความคิดและคานิยมทางศีลธรรม
ใหสูงขึ้น  เชน  ในเรื่องเสรีภาพ  ความยุติธรรม  ความเทาเทียมกัน  สันติภาพ  และมนุษยธรรม
โดยไมยึดตามอารมณ  เชนความกลัว  ความเห็นแกตัว  ความอิจฉาริษยา  ผูนําจะทําใหผูตามกาวขึ้น
จาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” (everyday selves)  ไปสู “ตัวตนที่ดีกวา”  (better selves)  เบอรนมีแนวคิดวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการในทุกๆ ตําแหนง
ซ่ึงอาจจะเปนผูนําหรือเปนผูตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเทาเทียมกัน  สูงกวา  หรือ
ต่ํากวาก็ได 
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 เบอรน  (Burns, 1978, p. 35; อางถึงใน  ประเสริฐ  สมพงษธรรม, 2538, หนา  50-51)     
ไดใหความหมายภาวะผูนําวา  หมายถึง  การที่ผูนําทําใหผูตามสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่แสดงออกถึง
คานิยม แรงจูงใจ  ความตองการ  ความจําเปน  และความคาดหวังทั้งของผูนําและของผูตาม  เบอรน 
เห็นวา  ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบคุคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ  ระดับแรงจูงใจและ
ทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงเกิดไดใน  3  ลักษณะ  คือ 
    1)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional Leadership)  เปนปฏิสัมพันธที่ผูนํา
ติดตอกับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการ 
และเพือ่แลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทาํงาน  ถือวาผูนําและผูตามมคีวามตองการในระดับขัน้แรก  
ตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับขั้นของมาสโลว  (Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
    2)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  ผูนําจะตระหนักถึง
ความตองการและจูงใจของผูตาม  ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ
ซ่ึงกันและกัน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย  คือ  เปล่ียนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลง  เปนผูนําแบบจริยธรรม  กลาวคือ  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึง
ความตองการของผูตาม  และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก  (conscious)  และยกระดับความตองการ
ของผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ
และยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม  เชน  อิสรภาพ  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  สันติภาพ  และ
สิทธิมนุษยชน 
    3)  ภาวะผูนําแบบจริยธรรม  (Moral Leadership)  ผูนําการเปลีย่นแปลงจะเปลีย่นเปน
ผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ  และความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของทั้งผูนําและผูตามใหสูงขึ้น  และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย  อํานาจของผูนํานาจะเกิดขึ้น
เมื่อผูนํา  ทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม  ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานยิม
กับวิธีปฏิบัติ  สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงกวาเดิม  ตามลําดับขั้น
ความตองการของมาสโลว  หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรก  แลวจึงดําเนินการ
เปล่ียนสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น 
 สภาวะผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน  มีลักษณะเปนแกนตอเนื่อง  ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน  ตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงมุงเปลี่ยนสภาพ
ไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม 
           2.5.2  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส  (Bass) 
 จากทฤษฎีของ  แบส  (Bass, 1985 p. 13) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําที่มีรายละเอียดมากขึ้น    
เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนสภาพในองคการ  และไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางภาวะผูนํา
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การเปลี่ยนแปลงแบบบารมี  (Charismatic)  และแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional)  แบส  นิยามภาวะผูนํา
ในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอตัวผูตาม  ผูนําเปลี่ยนสภาพผูตามโดยการทําใหพวกเขาตระหนัก
ในความสําคัญและคุณคาในผลลัพธของงานมากขึ้น หรือโดยยกระดับความตองการของผูตาม  หรือ
โดยชักจูงใหพวกเขาเห็นแกองคการมากกวาการสนใจของตนเอง  (self-interest)  ผลจากอิทธิพลเหลานี้
ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวผูนํา  และไดรับการจูงใจใหทําสิ่งตางๆ ไดมากกวาที่คาดหวัง
ในตอนแรก  แบสเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคําเดียวที่เรียกวา  บารมี  
บารมีไดรับการนิยามวาเปนกระบวนการซึ่งผูนําสงอิทธิพลตอผูตาม  โดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็ง 
และความเปนเอกลักษณของผูนํา  แบสเห็นวาความมีบารมี  มีความจําเปน  แตไมเพียงพอสําหรับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ยังมีสวนประกอบที่สําคัญอีกสามสวนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี
นอกเหนือจากความมีบารมี  คือ  การกระตุนทางปญญา  (intellectual stimulation)  การคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล  (individualize consideration)  และการสรางแรงบันดาลใจ  (inspirational 
motivation)  ทั้งสามองคประกอบรวมกับการสรางบารมีเปนองคประกอบที่มีปฏิสัมพันธกัน   
เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกผูตาม ผลที่ผสมผสานนี้  ทําใหผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกับ
ผูนําแบบมีบารมี  นอกจากนี้  ผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง  (empower)  และยกระดับ
ผูตามในขณะที่ผูนําแบบมีบารมีหลายคนพยายามที่จะทําใหผูตามออนแอและตองคอยพึ่งพาผูนํา   
และสรางความจงรักภักดีมากกวาความผูกพันในดานแนวความคิด  แบสใหนิยามภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในทางที่กวางกวาเบอรน  โดยไมใชเพียงแคการใชส่ิงจูงใจ  (incentive)  เพื่อใหมี
ความพยายามมากขึ้น  แตจะรวมการทําใหงานที่ตองการมีความชัดเจนขึ้น  เพื่อการใหรางวัลตอบแทน  
และแบสยังมองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  แตไมใช
กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน  แบสยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจจะใชภาวะผูนําทั้งสองแบบ 
แตในสถานการณหรือเวลาที่แตกตางกัน 
 คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง  โดยทั่วๆ ไปจะเปนดังนี้  (Tichy & Davanna, 
1986, pp. 19-32; อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2536, หนา 62) 
   1)  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change agent)  จะเปลี่ยนองคการที่ตนเองรับผิดชอบ          
ไปสูเปาหมายที่ดีกวา  คลายกับผูฝกสอนหรือโคชนักกีฬาที่ตองรับผิดชอบทีมที่ไมเคยชนะใครเลย 
ตองมีการเปลี่ยนเปาหมายเพื่อความเปนผูชนะ  และตองสรางแรงบันดาลใจใหลูกทีมเลนใหดีท่ีสุด
เพื่อชัยชนะ 
   2)  เปนคนกลาและเปดเผย  เปนคนที่ตองเสี่ยงแตมีความสุขมุ  และมีจุดยืนของตนเอง 
กลาเผชิญความจริงกลาเปดเผยความจริง 
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   3)  เช่ือมั่นในคนอื่น  ผูนําการเปลี่ยนแปลงไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ  และสนใจ
คนอื่นๆ มีการทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเชื่อวาคนอื่นก็มีความสามารถ 
   4)  ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้นําใหผูตามตระหนักถึง
คุณคาของเปาหมาย  และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา 
   5)  เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเคยทําพลาด
ในฐานะที่เปนบทเรียน  และจะพยายามเรียนรูส่ิงใหมๆเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   6)  มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน   ความคลุมเครือ  และ
ความไมแนนอน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ
   7)  เปนผูมองการณไกล  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณไกล 
สามารถที่จะนําความคาดหวัง  ความฝนมาทําใหเปนความจริงได 
 แบส  (Bass, 1999, p. 11)  กลาวถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา  เปนผูนําที่ทําใหผูตาม
อยูเหนือกวาความสนใจในตนเอง   ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (Idealized Influence or  
Charisma)  การสรางแรงบันดาลใจ   การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   
ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  การบรรลุ
สัจจการแหงตน  (Self-actualization)  ความเจริญรุงเรือง  (Well-being)  ของสังคม  องคการ  และผูอ่ืน  
นอกจากนั้นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงาน  ในชีวิตของ
ผูตามใหสูงขึ้นอาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้นดวย 
 แบส  และอโวลีโอ  (Bass & Avolio, 1994, p. 2)  กลาวถึง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา
สามารถเห็นไดจากผูนําที่มีลักษณะดังนี้  คือ มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงาน
และผูตามใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหมๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (Mission) 
และวิสัยทัศน  (Vision)  ของทีมและขององคการ  มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม
ไปสูระดับความสามารถที่สูงขึ้น  มีศักยภาพมากขึ้น  ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา
ความสนใจของพวกเขาเอง  ไปสูส่ิงที่จะทําใหกลุมไดประโยชน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน
ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตน  และบอยครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวา  มันจะเปนไปได  ผูนํา
จะมีการทาทายความคาดหวังและมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
 ในตอนเริ่มตนของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส  ในป ค.ศ. 1985  แบสไดเสนอ
ภาวะผูนํา  2  แบบ  คือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  และสภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน  (Transactional Leadership)  ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัต  (dynamic)  ทีม่คีวามตอเนือ่งกนั  
ตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  จะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  โดยผูนํา
ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่องจากภาวะผูนํา
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แบบแลกเปลี่ยน  ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม  ภาวะผูนํา
ทั้งสองประเภทนี้ผูนําคนเดียวกันอาจใชในประสบการณที่แตกตางกันในเวลาที่แตกตางกัน  อยางไรก็ตาม  
แบส  วินิจฉัยวา  ความเปนภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  สามารถสงผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขั้นต่ํากวา  สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกวา  
สําหรับความแตกตางของภาวะผูนําทั้งสองแบบที่สามารถสรุปไดดังภาพ  3 
 
ความแตกตาง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะ 
 
 
 
แรงจูงใจ 
อํานาจ 
จุดเนน 
ผูนํา 
 
 
 
 
 
ผูใตบังคับบัญชา 
 
 
ผลที่ได 

- มุงกระบวนการแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเปนแบบคอยพัฒนา 
   อยูภายใตโครงการที่เปน 
   การตอบสนอง (Reactive) 
-  รางวัล (ภายนอก) 
-  ประเพณีปฏิบัติ 
-  ผลที่ได 
-  เนนในกจิกรรม ชี้บทบาทชัดเจน  
    ตระหนกัในความตองการจัดการ 
    แบบวางเฉย 
 
 
 
-  แสวงหาความมั่งคง ความตองการ 
   ไดรับการตอบสนอง แยกองคการ 
    ออกจากปจเจกบุคคล 
-  การทํางานตามที่คาดหวัง 

-  มุงความสัมพันธความคิด 
    เปนแบบเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง 
    เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ 
    เปนลักษณะการรเิร่ิม (Proactive) 
-  การเหน็คุณคา (ภายใน) 
-  ความมีบุคลิกพิเศษ 
-  วิสัยทัศน 
-  เปนที่ปรึกษา ผูฝกสอน และครู   
    มีการกระจายอํานาจใหแตละ 
    บุคคล ใหอํานาจตัดสินใจ  
    เปนผูนําที่ดไีมเปนทางการ  
    เขาถึงไดงาย เปนตวัอยางของ 
    คุณธรรม 
-  ละเวนประโยชนสวนตน 
    เพื่อองคการทํามากกวา 
    ที่คาดหวัง 
-  กาวกระโดดในการทํางาน 

 
ภาพ  3  ความแตกตางระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 
(ที่มา: Mosley, Pictri & Megginson, 1996, p. 415; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 21) 
  
 นอกจากนั้น แบส  ยังไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนสวนขยายของภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน  เนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเนนเฉพาะเรื่องการจัดการหรือการแลกเปลี่ยน 
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ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางผูนํา  ผูรวมงาน  และผูตาม  ซ่ึงการแลกเปลี่ยนนี้จะอยูบนพื้นฐานที่ผูนําถกเถียง
พูดคุยกันวามีความตองการอะไร  มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตาม  และผูรวมงานจะไดรับ 
ถาพวกเขาทําในสิ่งที่ตองการสําเรจ็  แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตอผูรวมงานและผูตาม
มากกวาการกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยน  หรือขอตกลงธรรมดา  พวกเขาจะมีการปฏิบัติในวิถีทาง
ที่จะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น  โดยการปฏิบัติในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งหรือ
มากกวา  ที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา 
และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 หลังจากนั้น  แบส  (Bass, 1999, pp. 9 – 32)  ไดเสนอโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ 
(Model of the Full Range of Leadership)  ประกอบดวยภาวะผูนํา  3  แบบ  คือ  ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Leadership)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional  
Leadership)  และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  (Laissez-Faire Leadership)  หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา  (No leadership behavior)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Leadership)  เปนกระบวนการ
ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม  โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตาม
ใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้น
และศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ
จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการ 
หรือสังคม  ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ  คือ 
    (1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (Idealized  influence or  charisma leadership)  
หมายถึง  การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม  ผูนําจะเปนที่ยกยอง 
เคารพนับถือ  ศรัทธา  ไววางใจ  และทําใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน  ผูตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัตเิหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา  ส่ิงที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้  คือ  ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน  และสามารถถายทอดไปยังผูตาม  ผูนําจะมีความสม่ําเสมอ
มากกวาการเอาแตอารมณ  สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต  ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวา
จะทําในสิ่งที่ถูกตอง  ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง  ผูนําจะหลีกเล่ียงที่จะใชอํานาจ

หรือผลประโยชนสวนตน  แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพื่อและประโยชน
ของกลุม  ผูนําจะแสดงใหเห็นความเฉลียวฉลาด  ความมีสมรรถภาพ  ความตัง้ใจ  การเช่ือมัน่ในตนเอง  
ความแนวแนในอุดมการณ  ความเชื่อและคานิยมของเขา  ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ  ความจงรกัภกัด ี
และความมั่นใจของผูตาม  และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา  โดยอาศัยวิสัยทัศนและ
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การมีจุดประสงครวมกัน  ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน  เพื่อการบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ  ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความมั่นใจในตนเอง  
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เปาหมาย  และปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 
    (2)  การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspiration  motivation)  หมายถึง  การที่ผูนํา
จะประพฤตใินทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม  โดยการสรางแรงจูงใจภายใน  การใหความหมาย
และทาทายในเรื่องงานของผูตาม  ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม  (team spirit)  ใหมีชีวิตชีวา 
มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน  โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก  ผูนาํจะทาํให
ผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต  ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน   
ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได   
ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตน   เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ  
ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว  และบอยคร้ังพบวาการสราง
แรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  และการกระตุนทางปญญา  
โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา  และกระตุนใหพวกเขา
สามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได  สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรค
ของตนเอง  และเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    (3)  การกระตุนทางปญญา  (Intellectual  stimulation)  หมายถึง  การที่ผูนํา
มีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ทําใหผูตามมีความตองการ
หาแนวทางใหมๆ มาแกปญหาในหนวยงาน  เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม  เพื่อทําใหเกิดส่ิงใหม
และสรางสรรค  โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
มีการตั้งสมมุติฐาน  การเปลี่ยนกรอบ  (reframing)  การมองปญหา  และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ 
ดวยวิถีทางแบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและ
การหาคําตอบของปญหา  มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนํา
มีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตามแมวาจะแตกตางไปจาก
ความคิดของผูนํา  ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดี
ที่จะแกปญหารวมกัน  โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข 
แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได 
จากความรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน  ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถาม
ตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ  และประเพณี  การกระตุนทางปญญา  เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ
การพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจ  และแกไขปญหาดวยตนเอง 
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    (4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  (Individualized  consideration)  ผูนํา
จะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล  และ
ทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ  ผูนําจะเปนโคช  (coach)  และเปนที่ปรึกษา  (advisor) 
ของผูตามแตละคน  เพื่อการพัฒนาผูตาม  ผูนําจะเอาใจใสเปนพเิศษในความตองการของปจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน  ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น   
นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ สรางบรรยากาศ
ของการสนับสนุน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ  
การประพฤติของผูนําแสดงใหเหน็วาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  เชน  บางคน
ไดรับกําลังใจมากกวา  บางคนไดรับอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา  บางคนมีมาตรฐาน
ที่เครงครัดกวา  บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา  ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง  และ
มีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ (management  by  walking  around)  มีปฏิสัมพันธกับผูตาม
เปนการสวนตัว  ผูนํามีความสนใจในความกังวลของแตละบุคคล  เห็นความเปนปจเจกบุคคลทั้งหมดครบ  
(as  a  whole  person)  มากกวาเปนพนักงานหรือเปนเพียงปจจัยการผลิต  ผูนําจะมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใสใจเรา  (empathy)  ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่  และเรียนรูสิ่งใหมๆ 
ที่ทาทายความสามารถ  ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา  การสนับสนุน  และการชวยให
กาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม  โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 
    องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง  4  ประการ  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้                
จะมีความสัมพันธกันอยางไรก็ตาม  มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปนแนวคิดพฤติกรรม
ที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตางๆ 
   2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional  leadership)  เปนกระบวนการที่ผูนํา 
ใหรางวัลหรือลงโทษผูตาม  ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงตามสถานการณ   ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว  ผูนําชวยใหผูตาม
บรรลุเปาหมาย  ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท  และเห็นคุณคาของผลลัพธ
ที่กําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ  ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยง
ความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย  รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก  ผูนํา
จะทําใหผูตามเขาใจในบทบาทรวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม  ผูนําจะรับรูวา
ผูตามตองการทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย  ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมายและเขาใจวา
ความตองการหรือรางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมายอยางไร  ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนประกอบดวย 
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    (1)  การใหรางวัลตามสถานการณ  (Contingent  reward)  ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไร  หรือคาดหวังอะไรจากผูตาม  และจากนั้นจะจัดการแลกเปลีย่น
รางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย  ประกาศความดีความชอบ  การจายเพิ่มขึ้น  ใหโบนัสเมื่อผูตามสามารถ
บรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง  ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน  และมักจูงใจ
ขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
    (2)  การบริหารแบบวางเฉย  (Management-by  exception)  เปนการบรหิารงาน 
ที่ปลอยใหเปนไปตามสภาพเดิม  (staus quo)  ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางานจะเขาไปแทรก
ตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น  หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน  การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ  หรือ
ใหขอมูลยอนกลับทางลบ  มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร  ผูนําจะเขาไปเกีย่วของ
ก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดตามมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย  แบงไดเปน  2  แบบ  คือ  
      ก.  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก  (Active  Management-by  Exception: 
MBE-A)  ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก  ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม       
และชวยแกไขใหถูกตอง  เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 
      ข.  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  (Active Management-by  Exception: 
MBE-P)  ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม  และพยายามรักษาสภาพเดิม  ผูนําจะเขาไปแทรกแซง
ถาผลการปฏิบัติงานไมไดตามมาตรฐาน  หรือถายังมีบางอยางผิดพลาด 
   3)  ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  (laissez-faire leadership: LF)  หรือพฤติกรรม
ความไมมีภาวะผูนํา  (non  leadership  behavior)  เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม  ขาดความรับผดิชอบ   
ไมมีการตัดสินใจ  ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน  ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตามตองการผูนํา 
ผูนําจะไมอยู  ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ  ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย 
 จากลักษณะภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบทั้งหมดที่กลาวมานี้ แบส และอโวลิโอ  (Bass & 
Avolio, 1994, pp. 4-6)  ไดกลาวสรุปและเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําทั้ง  5  แบบคือ 
    1)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
   2)  ภาวะผูนําแบบการใหรางวัลตามสถานการณ  
   3)  ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบวางเฉยเชงิรุก  
   4)  ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบวางเฉยเชงิรับ  
   5)  ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย      
 ตามรายละเอียดดังนี้  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  ซ่ึงประกอบดวย  แบบการใหรางวัล 
ตามสถานการณ  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก  และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  จากการศึกษา
พบวา  แบบการใหรางวัลตามสถานการณ  หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิภาพในการจูงใจ
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ใหผูอ่ืนบรรลุถึงระดับการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  ถึงแมวาจะไมมากเทาองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ  (4l’s)  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ดวยวิธีการนี้ผูนําจะมอบหมาย
หรือมีขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ  และสัญญาวาจะใหรางวัลเปนการแลกเปลี่ยนกับ
งานที่ไดรับมอบหมายไปและเปนที่นาพอใจ  การบริหารแบบวางเฉย  (MBE)  มีแนวโนมที่จะมี
ประสิทธิภาพนอยกวา  และเปนที่ตองการในเฉพาะบางกรณี  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรกุ  (MBE-A)  
ผูนําจะคอยดูแลอยางใกลชิด  ผูนําจะลงมือแกไขถาจําเปนในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนออกจากมาตรฐาน
หรือมีขอผิดพลาด  หรือขอบกพรองในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายของผูตาม  สวนการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรับ  (MBE-P)  ผูนําอยูเฉยๆ รอจนกวาความเบี่ยงเบนขอผิดพลาด  และขอบกพรอง
เกิดขึ้นแลวจึงลงมือแกไข  สวนภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  (LF)  หรือการขาดภาวะผูนํา  คือ  
ผูนําที่มีการหลีกเลี่ยงซ่ึงเปนภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธภิาพมากที่สุด 
 ลักษณะเต็มรูปแบบนี้  ผูนําทุกคนจะแสดงคุณลักษณะของแตละคนตามลําดับ สําหรับ
รูปแบบโครงราง  (Profile)  ที่เหมาะสมทีสุ่ด  แสดงในภาพ  4 
 

ภาพ  4  ลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุด  (Optimal profile)  ของลักษณะภาวะผูนํา 
(ที่มา : Bass & Avolio, 1994, p. 5; อางถึงใน รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา  26) 
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 จากภาพ  4  มิติที่  3  (ความลึก)  ขอบโครงรางนี้แทนความถี่ ซ่ึงบุคคลแสดงลักษณะเฉพาะ
ของภาวะผูนําในมิติของการกระทําคือ กระตือรือรนหรือไมกระตือรือรน  ชวยใหรูปแบบภาวะผูนํา
มีความชัดเจนขึ้น  และในมิติความมีประสิทธิภาพ  เปนตัวแทนผลกระทบของรูปแบบภาวะผูนําตอ
ผลการปฏิบัติงาน  ในภาพนี้ผูนําแสดงออกถึงภาวะผูนาํแบบปลอยตามสบาย  (LF)  ไมบอยนัก  และ
เพิ่มความถี่ของรูปแบบภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  คือ  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  และการให
รางวัลตามสถานการณ  หรือการเสริมแรงทางบวก  (CR)  ในลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุดนี้
แสดงใหเห็นวา องคประกอบพฤติกรรมทั้ง  4  องคประกอบ  (4l’s)  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีการแสดงออกมากที่สุด 
 ในทางตรงกันขาม  การแสดงภาวะผูนําที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํามีแนวโนมไปทางไมมี
ความกระตือรือรน  (inactivity)  และความไมมีประสิทธิภาพ ตรงกันขามกับภาวะผูนําที่มีลักษณะ
โครงรางผลลัพธที่ดีที่สุดดังแสดงในภาพ  5  ที่แสดงโครงรางที่เปนผลลัพธระดับรองลงมา 
(suboptimal  profile) 
 

 
 
ภาพ  5  ลักษณะโครงรางทีเ่ปนผลลัพธระดับ  (Suboptimal  profile)  ของลักษณะผูนํา   
(ที่มา : Bass & Avolio, 1994, p. 5; อางถึงใน  รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา  27) 
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 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สามารถสรุป
ไดวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformation  Leadership)  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมที่ผูนํา
แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน  เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน                
โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง  
พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกิดการตระหนัก
รูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม  จูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสู
ประโยชนของกลุมหรือสังคม  ซึ่งกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานจะกระทําโดยผาน
องคประกอบเฉพาะ  4   ประการ  คือ  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลตามรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ 
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานยอมรับ  เชื่อมั่น  ศรัทธา  ภาคภูมิใจ  และไววางใจ
ในความสามารถของผูนํา  มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกจิ  โดยผูนําจะมีการประพฤติตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่น  เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม  เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม 
ความเชื่อ  และการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค  ผูนําจะมคีณุลักษณะสาํคญั
ในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน  มีความมุงมั่นทุมเทในการปฏบิตังิาน
ตามภารกิจ  มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง  มีการเห็นคุณคาในตนเอง 
มีศีลธรรมและจริยธรรม 
   2)  การสรางแรงบันดาลใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ              
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ  ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
แตอุทิศตนเพื่อกลุม  มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง  และเชื่อมั่นวา  จะสามารถบรรลุเปาหมาย 
มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน  มีการใหกําลังใจผูรวมงาน  มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ส่ิงที่สําคัญ  โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน  
มีการสรางเจตคติที่ดี  และการคิดในแงบวก 
   3)  การกระตุนทางปญญา  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ  กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการ  หรือแนวทางใหมในการแกปญหา 
มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  มองปญหา
ในแงมุมตางๆ มีการวิเคราะหปญหา  โดยใชเหตุผลและขอมูล  หลักฐานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
   4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  หมายถึง   พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น                      
ในการจดัการหรือการทํางาน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการเอาใจเขามาใสใจเรา  
 มีการติดตอส่ือสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล  สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล  



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

 
43

มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล  เปนพี่เล้ียงสอน  ใหคําแนะนํา 
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  ใหพัฒนาตนเอง  มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน  
โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  มีความสามารถ
ในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน 
 จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมาแลว  ยังพบวามีงานวิจัยจํานวนมาก
ทั้งที่เปนงานวิจัยเชิงประจักษ  และเชิงทฤษฎีตางๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจ  อุตสาหกรรม  ราชการ
ทหาร  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลและองคการที่ไมหวังผลกําไร  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  และยังมีประสิทธิภาพและ
ใหความพึงพอใจมากกวาภาวะแบบแลกเปลี่ยน  (รัตติกรณ  จงวิศาล, 2543, หนา 28) 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา  ดังที่กลาวมาขางตน  จึงเห็นไดวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ตามแนวคิดของแบส  เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและ
ใหความพึงพอใจมากกวาภาวะแบบแลกเปลี่ยน  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย  จึงใชแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส  (Bass, 1999, pp. 9 - 32)  ประกอบดวยองคประกอบ   4  ประการ  
คือ 
             1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
  2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
  3)  การกระตุนทางปญญา  
                           4)  การคํานงึถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

2.6  ขอบขายของการบรหิารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว  4  ดาน  ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 32 – 37)  

 2.6.1  การบริหารงานวชิาการ 
        1)  วัตถุประสงค 
            (1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว  รวดเร็วและ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน  โรงเรยีน  ชุมชน  และทองถ่ิน 
            (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ 
มีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนา
ตนเอง  และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
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                          (3)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน  ชุมชน  และทองถ่ิน  โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
            (4)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ อยางกวางขวาง 
                       2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
             (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปญหา  และความตองการของสังคม  ชุมชน  และทองถ่ิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม  และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค     
โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดทําโครงสรางหลักสูตร  
และสาระตางๆ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวาง
กลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใชหลักสูตร  ติดตาม
และประเมินผล  และปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
          (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจดัการเรยีนรู 
ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตางๆ 
ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการ
เรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
           (3)  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนกําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล  และการประเมินผล
แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรยีนรู  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ  และ
ผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ประสบการณ  ทักษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 



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

 
45

สถานประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
    (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหาร   
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือ 
ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น 
             (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห 
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือ 
ในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม  และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผล 
การพัฒนาการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
            (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน  ทองถิ่น  ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง  
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่น       
ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกันและสงเสริมสนับสนุน
ใหครู   ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
          (7)  การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการในรูปแบบหลากหลาย  ประเมินผล  การจัดระบบ 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณ           
การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  
            (8)  การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพ 
ภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษาติดตามและประเมนิผล
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา
หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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            (9  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบโครงสราง
องคกร  ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑการประเมิน 
เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  เปาหมาย
ความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา  หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผนการดาํเนินการพัฒนางานตามแผนประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษา  หนวยงานอื่นและเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและประสานงาน

กับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา

เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
         (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนควรมีการศึกษา  สํารวจความตองการ 
สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิคทักษะทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ินการสงเสริมใหประชาชน
ในชุมชน  ทองถ่ิน  มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
                      (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
ควรมีการประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเคียง 
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา 
                      (12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับ

การสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น  
ที่จัดการศึกษา  และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา 
         สรุป  การบริหารวิชาการ  หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  วัดผลประเมินผล  การเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนา
ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศกึษา  การแนะแนว
การศึกษา  การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชม  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริม  สนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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 2.6.2  การบริหารงบประมาณ 
                         1)  วัตถุประสงค 
        (1)  เพื่อใหสถานศึกษาบรหิารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระคลองตัว 
โปรงใส  ตรวจสอบได 
         (2)  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
         (3)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ดอยางเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ 
                          2)  ขอบขายภารกิจ 
                          (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย 
ทางการศึกษา  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา  การวิเคราะหความเหมาะสม   
การเสนอของบประมาณ 
                          (2)  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  รวมทั้ง
การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ  การโอนเงินงบประมาณ 
                         (3)   การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน  มีการตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผล   
การใชงานและผลการดําเนินงาน 
                           (4)  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีการจัดการทรัพยากร   
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษากองทุนสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา   
                            (5)  การบริหารการเงินการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจายเงิน  
การนําสงเงิน  และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
                           (6)  การบริหารบัญชี  การจัดทําบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงานทางการเงินและ
งบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบพมิพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
                            (7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของ 
สถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซ้ือจัดจาง  
และการควบคุมดูแล  บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
 สรุป  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  การจัดสรร
งบประมาณ  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานการใชเงิน  และผลการดําเนินงาน 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารการเงิน  การบริหารการบัญชี  การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย 



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

 
48

 2.6.3  การบริหารงานบคุคล 
                        1)  วัตถุประสงค 
                          (1)  เพื่อใหดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตองรวดเร็วเปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
                          (2)  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
                          (3)  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
                           (4)  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
     2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
                             (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
                                      ก.  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากาํลังคน  วิเคราะหภารกิจและประเมิน
สภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากาํลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเหน็ชอบตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษา 
นําสูการปฏิบัติ 
                                        ข.  การกําหนดตําแหนง  ใหสถานศกึษาจดัทําภาระงานสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ของสถานศกึษาเพื่อนําเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษา และหรอื ก.ค.ศ. แลวแตกรณพีิจารณาอนุมตัิ 
                                      ค.  การขอเลื่อนตําแหนงบคุลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู  
สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง / 
ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  ไปยังสํานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ดําเนนิการประเมนิ  และสงคําขอปรับปรุง  กําหนดตาํแหนง /เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ / 
ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ของสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  เพื่อนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรอื  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณีพจิารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง    
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    (2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
                                    ก.  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบอํานาจจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา   
โดยการสอบแขงขัน  การบรรจุแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง 
                                     ข.  การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการจางลูกจางประจําและ
ลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดกรณีการจาง

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วกรณีอ่ืน นอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถดําเนินการจางลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและ

วิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
                      ค.  การแตงตั้ง  ยาย  โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยาย 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  และการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
       ง.  การบรรจุกลับเขารับราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีออกจากราชการ  (มาตรา  64)  ออกจากราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  (มาตรา  65)  ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร  (มาตรา  66)  และลาออกจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการอื่น 
ที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (มาตรา  67) 
               จ.  การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง  กรณทีีไ่มมผูีดาํรงตาํแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทนถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน  ถาไมมีใหผูดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหสถานศึกษา

เสนอขาราชการที่เหมาะสม  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการ
ในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  (มาตรา 54  แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
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    (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
                                     ก.  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก  การพัฒนา
กอนมอบหมายการปฏิบัติหนาที่  การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ (ม. 79)  การพัฒนา 
กอนเลื่อนตําแหนง  (ม. 80)  การพัฒนากรณีไมผานการประเมินวิทยฐานะ  (ม. 55) 
                    ข.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี  ความชอบของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  คณะกรรมการพิจารณาความดี  ความชอบ  พิจารณาตาม 
กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตองชี้แจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกลาวทราบ  กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถึงแกความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายงานไปยังสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เพื่อดําเนินการตามหลกัเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด  รายงานการสั่งเลื่อนและไมเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูล

ลงในทะเบียนประวัติตอไป   
                     ค.  การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว  กรณีการเพิ่มคาจาง 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด  และในกรณีการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดําเนินการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายไดของ
สถานศึกษา  ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด 
                    ง.  การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือนดําเนินการตามที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
                        จ.  เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น  ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
                        ฉ.  งานทะเบยีนประวัตกิารจดัทําและเก็บรักษาทะเบยีนประวตัิของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง  และการแกไข  วัน  เดือน  ปเกิด  ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจาง 
                                        ช.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณใหมีการตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวน 
สมควรไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ  ดําเนนิการในการเสนอขอพระราชทาน
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เครื่องราชอิสรยิาภรณ  และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
                        ซ.  การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  ใหผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียด
ขอมูลสวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบเอกสารความถูกตองนาํเสนอ
ผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว  โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ  โดยคุมทะเบียนประวัติไว  และ
สงคืนบัตรประจําตัวถึงสถานศึกษา 
                      ฌ.  งานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  
งานขออนุญาต  ลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาตอ  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ
และใหไดรับเงินวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑและ 
วิธีการที่เกี่ยวของ 
                             (4)  วินัยและการรักษาวินยั 
                        ก.  กรณีความผิดวินัยไมรายแรงใหผู อํานวยการสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา  เมื่อมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง  และ 
ส่ังยุติเร่ืองในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวาไมไดกระทําผิดวินัย หรือส่ังลงโทษ  ภาคภัณฑ 
ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง 
ใหรายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                       ข.  กรณีความผิดวินัยรายแรงใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 
53  แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. เสนอผลการพิจารณาให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ  
และรายงานการดําเนินงานทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                                     ค.  การอุทธรณ 
                       ก)  การอุทธรณกรณีความผิดวินัยกรณีการอุทธรณความผิดวินัย  
ไมรายแรง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ. กําหนด 
                      ข)  กรณีการอุทธรณความผิดวินัยรายแรง  ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
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                    ง.  การรองทุกข  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถูกสั่งให
ออกจากราชการใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง  กรณีขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ  เนื่องมาจากการกระทํา
ของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
                    จ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัยใหผู อํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และ 
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา  หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส  ปองกันและขจัดเหตุ  เพื่อมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
                    ฉ.  การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัยใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ดําเนินการใหความรู  ฝกอบรม  
การสรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ  จิตสํานึก  และ
พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
                            (5)  งานออกจากราชการ 
                     ก.  การลาออกจากราชการ 
                     ข.  การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ 
ไมผานการเตรยีมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
                     ค.  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
                     ง.  การใหออกจากราชการไวกอน 
                      จ.  การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณี
เจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาที่โดยสม่ําเสมอ  กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงคของ
ทางราชการ  กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30  แหงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย  (ม.30 (1))  กรณี
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ตาม  (ม. 30 (4))  กรณี
เปนคนไรความสามารถ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
(ม. 30 (5))  กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  (ม.30 (5) (7))  กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  (ม. 30 (8))  หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย  (ม.30 (9))  
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ม.30 (3)) 
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                    ฉ.  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
                    ช.  กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดย  ทั้งนี้ 
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         สรุป  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การวางแผนอัตรากําลัง  และกําหนดตําแหนง  
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การดําเนินการ
ทางวินัย  และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 
 2.6.4  การบริหารทั่วไป  
         1)  วัตถุประสงค 
            (1)  เพื่อใหบริการ  สนับสนุน  สงเสริม ประสานงาน  และอํานวยการให
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
        (2)   เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานของสถานศึกษา
ตอสาธารณชน  ซ่ึงจะกอใหเกิด  ความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
         2)  ขอบขายและภารกิจ 
    (1)  การดําเนนิงานธุรการ 

  (2)  งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     (3)  การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

  (4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
     (5)  การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
     (6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
    (8)  การดแูลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
     (9)  การจดัทําสํามะโนผูเรียน 
     (10)  การรับนกัเรียน 
     (11)  การสงเสริมการประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอัธยาศัย 
      (12)  การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
    (13)  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
     (14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
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     (15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจดัการศกึษาของบุคคล  ชุมชน
องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
      (16)  งานประสานราชการกบัเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
    (17)  การจดัระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
         (18)  งานบริการสาธารณะ 

 (19)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
                   สรุป  การบริหารทั่วไป  หมายถึง  การดําเนินงานธุรการงานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การรับนักเรียน  สงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การงานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลหนวยงาน  
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  และการบริการสาธารณะ  
 

2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
  
 2.7.1  ความหมายของประสทิธิผล  
 ไดมีผูใหคํานิยามความหมายของประสิทธิผล  (Effectiveness)  ไวหลากหลายขึ้นอยูกับ
ลักษณะองคการ  และมุมมองของนักวิชาการ  แตสวนมากจะมุงผลสําเร็จของงาน  หรือการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงมีผูใหความหมายของประสิทธิผล  ดังตอไปนี้ 
 ภรณี  (กีรติบุตร) มหานนท  (2529, หนา 2)  ไดเสนอแนวคิดของนักวิชาการในสาขาตางๆ  
ในมุมมองเรื่องประสิทธิผลของนักเศรษฐศาสตร  ไดมองความหมายขององคการ  เปนเรื่องเกี่ยวกับ
ผลกําไรหรือผลประโยชนจากการลงทุน  นักวิทยาศาสตรไดมองประสิทธิผลในแงของผลผลิตใหม 
ซ่ึงอยูในรูปประสิทธิภาพ หรือปริมาณผลผลิตที่เปนสินคาและบริการ  แตนักสังคมสงเคราะห
กลับใหความหมายของประสิทธิผล  หมายถึง  คุณภาพชีวิตการทํางาน  ซึ่งจะเห็นวาสวนใหญ
เปนการเนนการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2533, หนา 55)  ใหความหมายของประสิทธิผลวา  หมายถึง  การพิจารณา
ผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวงตามประสงค  หรือความคาดหวังเปนหลักในการนําเอาผลงานที่สําเร็จ
ตามที่หวังไวมาพิจารณาและความสําเรจ็ของงานอยางมีประสิทธิผลนี้  อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
ที่ไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพ 
 ธร  สุนทรยุทธ  (2534, หนา 34)  กลาวถึง  ประสิทธิผล  หมายถึง  การทํางานที่บรรลุเปาหมาย
ที่วางไวและถือไดวาไดรับประโยชนสูงสุด  ทั้งนี้ตองใชทรัพยากรนอยที่สุด 
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 ธงชัย  สันติวงษ  (2535, หนา 3)  กลาววา  ประสิทธิผล  หมายถึง  การทํางานที่ไดผล
โดยสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 
 ชาญชัย   อาจินสมาจาร  (2540, หนา 17)  กลาวถึงประสิทธิผลวาหมายถึง  การใชทรัพยากร
อยางที่ดีที่สุด  เพื่อใหบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูง  ซ่ึงทําใหประสบความสําเร็จตอผลสัมฤทธิ์
ในวัตถุประสงค  และขณะเดียวกันก็ตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546, หนา 53)  ไดบัญญัติความหมาย
ของประสิทธิผลวาหมายถึง  ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น 
 สถิตย  กองคํา  (2542, หนา 58)  ใหความหมายประสิทธิผลวา  หมายถึง  ผลสําเร็จของ
การบริหารที่บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ประสิทธิผลพิจารณาถึงผลงานที่ไดรับ 
เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด  เกิดผลรวดเร็ว  โดยการนําเวลาเขามาพิจารณาการบรรลุผลถึง
เปาหมายที่กําหนดไวแนนอน 
 ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, หนา 51)  กลาววาประสิทธิผล หมายถึงการทํางานที่มุงใหเกิดผล
ตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว 
 วิจลย  โกษาแสง  (2548, หนา 43)  สรุปวา  ประสิทธิผล  หมายถึง  การทํางานที่มุงให
เกิดผลตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว 
 สรุปไดวา ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสําเร็จในการดําเนินงานที่มุงใหเกิดผลตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด  เพื่อประโยชนสูงสุด 
 2.7.2  ความหมายของประสทิธิผลขององคการ หรือโรงเรียน 
 ประสิทธิผลขององคการและโรงเรียน  ไดมีนักการศึกษาใหความหมายไวหลายทานดวยกัน 
คือ  ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 8)  ใหความหมายของประสิทธิผลวา  ประสิทธิผล
ของโรงเรียนไมนาจะหมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความพึงพอใจในการทํางาน
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง  แตประสิทธิผลโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน  ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน  
 นรินทร  หีบแกว  (2545, หนา 9)  ไดใหความหมาย  ประสทิธิผลของโรงเรียนวาหมายถึง  
ความสําเร็จของโรงเรียนในการจัดทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนระบบ  จนกอใหเกิด
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน 
 สัมฤทธิ์  หงสชูตา  (2545, หนา 48)  ไดกลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  
โรงเรียนที่มีความสามารถในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  พัฒนา  เพื่อใหมีการปฏิบัติงานได
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อยางเหมาะสมกับสถานการณ  และสิ่งแวดลอมที่แทจริงที่จะบูรณาการผสมผสาน  คงสภาพองคการ 
ใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางานในองคการหรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 สมหวัง  มังธานี  (2547, หนา 47)  กลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนจนทําให
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวม 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 2001, p. 289)  กลาวาประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการทํางานของครูหรือขวัญของสมาชิกโรงเรียนดี 
 กลิคแมน  (Glickman, 1901, p. 55)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลวาโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาระดับเกณฑมาตรฐานที่ทดสอบ 
 รีด  และคนอื่น ๆ (Reid, et al., 1988, p. 5)  ไดสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ
และครูใหญที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโททางการศึกษาพบวาครูบางคนใหความหมายของ

ประสิทธิผลของโรงเรียนวาหมายถึง  ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในขณะที่บางคนเห็นวาประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกสมาชิก 
 ฮอย  และเฟอรกุสัน (Hoy & Fergusion, 1985, pp. 117-134)  ไดใหแนวคิดการพิจารณา
วาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลอาจพิจารณาจากการที่  1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2)  มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  3)  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาพแวดลอม
ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก  4)  สามารถสรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 
 มิสเกล  และคนอื่น ๆ (Miskel, et al., 1983; อางถึงใน Hoy & Ferguson, 2001, p. 306) 
เห็นในทํานองเดียวกันวาประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนสามารถผลิตและบริการ
ที่มีปริมาณและคุณภาพมากกวา รวมทั้งมีความสามารถยืดหยุนและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี
 สรุปประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง   สภาพความสําเร็จในการบริหารจัดการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ในการจัดการศกึษา 
สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 สเตียร  (Streers, 1977, p. 5)  ไดใหความหมายวาประสิทธิผลขององคการ  คือ  ความสามารถ
ขององคการในการไดมาและใชทรัพยากรที่มีจํากัด  และมีคุณคาใหเกิดประโยชนมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปไดในการปฏิบัติตามเปาหมาย 
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 ไชน  (Schein, 1970, p. 177)  ใหความหมายวาประสิทธิผลขององคการหมายถึง  สมรรถนะ
ขององคการที่จะอยูรอด ปรับตัว  รักษาสภาพและเติบโต  ไมวาองคการนั้นจะมีหนาที่ใดที่ตองการ
ทําใหลุลวง 
 มอท  (Mott, 1972, p. 188)  ใหความหมายประสิทธิผลขององคการในแงของความสามารถ
ในการผลิตความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการยดืหยุน 
 ซีชอร  และยูชแมน  (Seashore & Yuchtman, 1967, pp. 377-395)  ใหความหมาย
ประสิทธิผลองคการวาความสามารถขององคการที่จะนําทรัพยากรที่มีจํากัดและมีคุณคาจาก

สภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ 
 สรุปประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  ความสามารถขององคการ  ในการผลิตหรือ
ใชทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 จะเห็นวานักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของประสิทธิผลองคการไดคลายคลงึกนั 
ซ่ึงพอสรุปไดวา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง  ความสําเร็จขององคการในการที่จะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  หรือเปาหมายหมายที่วางไว  การที่สถานศึกษามีความสามารถในการผลิตนักเรียน
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งแกปญหาภายในโรงเรียนซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยเปนการมองประสิทธิผลของทั้งระบบ  
 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง  ความสําเร็จ 
ในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  บรรลุเปาหมาย  หรือ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามขอบขาย
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง  4  ดาน  คือ  ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไปใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค     
 2.7.3  ทฤษฎีและแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล 
  การศึกษาประสิทธิผลขององคการที่สําคัญที่ทํากันอยูในขณะนี้สามารถแยกออกไดเปน 
2  ประเภทใหญๆ คอืศึกษาในแงการสรางทฤษฎีและการศึกษาวิจัย 
 ประเภทแรกซึ่งเปนการศึกษาในแงการสรางทฤษฎี  (Theoretical studies)  นั้นเปนการศกึษา
ซ่ึงใหความหมายแกแนวคิดประสิทธิผลขององคการ จุดมุงหมายของทฤษฎี  คือ  เพื่อใหเปนแนวทาง
ในการวิจัยและปฏิบัติ  ในขณะที่ผลการวิจัยจะชวยปรับปรุงทฤษฎี  การปฏิบัติในดานการบริหารองคการ
ก็จะมีพื้นฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นหากตั้งอยูบนทฤษฎี 
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 การศึกษาประเภทที่สอง  คือ  การศึกษาวิจัยหรือจากการสังเกตจากการปฏิบัติจริง  
(Empirical  research)  ซ่ึงสวนใหญจะมุงศึกษาสวนประกอบของความมีประสิทธิผลขององคการ
และความสัมพันธตอกัน  (Interrelationships)  ระหวางสวนประกอบเหลานั้น  ดังตอไปนี้ 
  1)  แนวความคิดของไพรซ  (James L. Price) 
    ไพรซ  (Price, 1968, pp. 28-29; อางถึงใน  ภรณี  (กีรติบุตร)  มหานนท, 2529,               
หนา 57-58)  ไดทําการสํารวจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการที่เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ
ที่ไดรับการตีพิมพมาแลวจํานวน  50  เรื่อง  แนวคิดของไพรซ  เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการ
ถูกจํากัดอยูเพียงวาเปน  “ความสามารถในการบรรลุถึงเปาหมาย  (Degree of goal achievement)” เทานั้น
การศึกษาวิจัยตางๆ ที่ไพรซทําการสํารวจนั้นครอบคลุมองคการเกือบจะทุกประเภทไมวาจะเปนองคการ
ธุรกิจ โรงพยาบาลโรคจิต  ทัณฑสถาน  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  โรงพยาบาลและหนวยงานของรัฐตางๆ 
ทั้งนี้  ไพรซ  มุงที่จะเสนอเกณฑที่จะใชประเมินประสิทธิผลองคการจากการวิเคราะหดังกลาว 
ไพรซ  ก็พบสิ่งที่เรียกวา “ตัวแปรแทรกซอน”  (Intervening variables)  ซ่ึงมีผลกระทบที่สําคัญตอ
ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลและการแบงสวนงาน การติดตอสื่อสารและขนาดองคการ 
เปนตนวา องคการสององคการมีความเหมือนกันทุกประการในแงของอัตรากําลัง การติดตอส่ือสาร
และขนาด แตปรากฏวาประสิทธผิลขององคการหนึ่งกลับมีมากกวาอีกองคการหนึ่ง ดังนั้น การระบุ
ใหไดวาอะไรเปนสาเหตุของความแตกตางในประสิทธิผลก็คือ  การระบุถึงตัวแปรแทรกซอนนั่นเอง 
ซ่ึงไพรซ  พบวาตัวแปรดังตอไปนี้คือ  ตัวแปรแทรกซอน 

    (1)  ความสามารถในการผลิต  (Productivity) 
    (2)  การยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององคการ  (Conformity) 
    (3)  ขวัญ  (Morale) 
    (4)  ความสามารถในการปรับตัว  (Adaptive ness) 
    (5)  ความเปนปกแผน  (Institutionalization) 

 อยางไรก็ตาม  หากจะนําแนวคิดของ ไพรซ  มาใสรูปแบบของทฤษฎีระบบตามที่ กิปสัน  
ไอวานเซอวิส  และดอนเนลลี่  (Gibson, Invancevich & Donnelly, 1973, pp. 27-31)  ไดกระทํา
ก็จะสามารถเขาใจไดงายขึ้นตามภาพ 6  
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ภาพ 6  ตัวแปรแทรกซอน ซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคการ 
(ที่มา: Gibson, Ivancevich และ Donnelly, 1973; อางถึงใน ภรณี  (กีรติบุตร) มหานนท, 2529, หนา 58) 
  
 สําหรับความหมายของตัวแปรแตละตัวซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคการ 
พอสรุปไดดังนี้ 
 (1)   ความสามารถในการผลิต ในกรณีนี้  ไพรซ  ใหความหมายวาหมายถึง อัตราสวน
ของผลผลิตตอปจจัย  (ซ่ึงเปนความหมายของคําวาประสทิธิภาพตามความเหน็ของ Gibsion, et al.) 
 (2)  การยินยอมปฏิบัติตาม  หมายถึง  ความมากนอยของการที่สมาชิกขององคการ
ยอมรับบรรทัดฐาน  (Norms)  ขององคการ 
 (3)  ขวัญ  หมายถึง  ความมากนอยของแรงจูงใจ  (Motives)  ของสมาชิกแตละคน
ไดรับการสนองตอบ 
 (4)  ความสามารถในการปรบัตัว  หมายถึง  ความมากนอยของการที่องคการสามารถ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง 
 (5)  ความเปนปกแผนหมายถึง  ความมากนอยของการที่การตัดสินใจเปนที่ยอมรับ
ในสภาพแวดลอมซึ่งในที่สุดแลวก็จะเปนเครื่องตัดสินความอยูรอดขององคการในระยะยาวนั่นคือ 
“องคการจะคงอยูตอไปตราบใดที่สภาพแวดลอมยังยอมรับผลผลิตและการกระทําขององคการ
ในการผลิตผลผลิตนั้นๆ” 
 
 

ตัวแปรที่เปนสาเหตุ 
(Causal  variables) 

ตัวแปรแทรกซอน (Intervening 
variables) ซ่ึงเปนสวนประกอบ
ของประสิทธิผล 
1)  ความสามารถในการผลิต 
2)  การยินยอมปฏิบัติตาม 
3)  ขวัญ 
4)  ความสามารถในการปรับตัว 
5)  ความเปนปกแผน 

ประสิทธิผล 
(เปาหมายที่บรรลุได) 
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  2)  ทฤษฎีของแคปโลว  (Theodore Caplow’s Theory) 
      การกลาวในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติการขององคการของแคปโลว  (Caplow, 
1964, pp. 119-124; อางถึงใน ภรณี  (กีรติบุตร) มหานนท, 2529, หนา 59-60)  มุงที่จะสรางสิ่งที่เขา
เรียกวา “แบบจําลองเดี่ยวทางทฤษฎี  (Single theoretical model)”  ถึงแมจะทําอยางคราวๆ (Rough) 
และไมสมบูรณ  (Incomplete)  ซึ่งสามารถใชในการวิเคราะหองคการทุกประเภทหรือทุกขนาด
ไมวาจะตั้งอยูในแหลงที่มีวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตรอยางไร  และเพื่อนําไปสูการคาดคะเน
ที่เปนประโยชนใหกวางขวางขึ้น  แบบจําลองของแคปโลว  เสนอแนะวา  ประสิทธิผลขององคการ             
2  องคการ  หรือองคการเดียวในระยะเวลาที่แตกตางกัน  สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได  และ
ประเมินผลโดยวัดจากตัวแปร  4  ตัวดวยกันคือ 

   (1)  ความมัน่คง  (Stability) 
   (2)   ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน  (Integration) 
   (3)   ความสมัครใจ  (Voluntarism) 
   (4)  ความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
  แคปโลว  (Caplow, 1964, pp. 119-124; อางถึงใน ภรณี  (กีรติบุตร) มหานนท, 

2529, หนา 59-60)  ไดอธิบายความหมายของตัวแปรแตละตัวไวพอสรุปไดดังนี้  คือ  
   (1)  ความมั่นคง : การวัดความมั่นคงขององคการ  หมายถึง  การวัดความสามารถ
ขององคการในการรักษา  (maintain)  โครงสรางขององคการไว ตวัแปรนี้สัมพันธโดยตรงกับปจจัย
ดานตัวปอน  (input)  และกระบวนการ  (process)  ในทฤษฎีระบบการรักษาไวซ่ึงสภาพและการพฒันา
โครงสรางรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยากร  (acquiring resources)  การใชตัวปอน
(input)  อยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติอยางมีเหตุผล  และการรักษาระเบียบ  กิจกรรมทั้งหมดนี้
มุงไปสูการสรางองคการซึ่งสามารถควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกองคการไดสําเร็จ 
     (2)  ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  หมายถึง  การวัดความสามารถ
ขององคการในการหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางสมาชิกขององคการ  วิธีการเบื้องแรกเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาวก็คือการสื่อสาร  (communications)  ซ่ึงเพิ่มความมีสัมพันธตอกัน  (Interaction) 
ระหวางสมาชิก  แนวความคิดน้ีเทียบไดกับแนวความคิดของ ไพรซ  (Price)  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
(conformity)  และไดรับการตีความไปในแงของทฤษฎีระบบเชนเดียวกันการสรางความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกเปนกิจกรรมสําคัญซึ่งสัมพันธกับทั้งการเปนอันหนึ่งอันเดียวและการปฏิบัติตาม 
    (3)  ความสนใจ  หมายถึง  ความสามารถขององคการในการจัดใหมีความพึงพอใจ 
สําหรับบุคลที่ความปรารถนาของสมาชิกที่จะคงมีสวนรวมตอไป แนวความคิดดังกลาวคลายคลึงกัน
กับแนวความคิดดานคําขวญัหรือความพงึพอใจและเกีย่วของโดยตรงกับกิจกรรมในการสนองตอบ

ความตองการของพนักงาน 
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    (4)  ความสําเร็จ  หมายถึง  ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ  ซ่ึงคลายคลึงกัน
กับคําวาความสามารถในการผลิตและคําวา  การผลิตผลผลิต  นอกจากนี้ยังใกลเคียงกับแนวความคิด
ของไพรซ  (price)  วาประสิทธิผลหมายถึงความมากนอยของการบรรลุถึงเปาหมายแตแคปโลว
(Caplow)  เนนวาประสิทธิผลเนนผลรวมของปจจัยอยางนอย  4  ประการดวยกันในขณะที่ไพรซ 
เนนประสิทธิผลในปจจัยดานเดียวคือผลผลิตอยางไรก็ตามแนวคิดที่วาประสิทธิผลประกอบดวย

ปจจัยหลายประการนั้นสอดคลองกับแนวความคิดในทฤษฎีระบบมากกวา   
   3)  แนวความคิดของซีชอร  และยูชแมน  (Seashore & Yuchman) 
  ซีชอร และยูชแมน  (Seashore & Yuchman, 1967, pp. 377-395; อางถึงใน 
ภรณี  (กีรติบุตร)  มหานนท, 2529, หนา 60-62)  ใชแนวคิดเรื่องระบบเขามาเปนเกณฑในการวิเคราะห
ประสิทธิผลขององคการโดยมีความคิดพื้นฐานวาการใหความหมายของประสิทธิผลจะตองกระทํา

ดวยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคการกับสภาพแวดลอมในรูปของระบบเปด  (Open system 
model)  โดยใหความหมายของประสิทธิผล  องคการในแงตําแหนงการตอรอง  (Bargaining  position) 
ขององคการ  ซ่ึงหมายถึง  ความสามารถขององคการในการไดมาซึ่งทรัพยากรที่หายไดและมีคาจาก
สภาพแวดลอม  อีกนัยหนึ่งก็คือ  ประเมินความสามารถขององคการในฐานะที่เปน  “ระบบการไดมา
ซ่ึงทรัพยากร”  (Resource-getting system)  ซีชอร  และยูชแมน  (Seashore & Yuchman)  จึงไมให
ความสําคัญแกเปาหมายขององคการในการวัดประสิทธิผลขององคการ  โดยใหความเห็นวา
เปาหมายขององคการที่สรางขึ้นมา  เพื่อเปนหนทางหรือกลยุทธในการที่จะปรับสภาพองคการ
ใหอยูในตําแหนงที่ตอรองกับสภาพแวดลอมไดดีขึ้นนั่นเอง  เปาหมาย  (Goals)  จึงมิใชเกณฑที่จะใช
วัดประสิทธิผลขององคการได 
   ดังนั้น  การที่จะวัดประสิทธิผลขององคการไดชัดเจนตามแนวคิดของ ซีชอร  
และยูชแมน  จึงตองใชการวัดเปรียบเทียบกันระหวางองคการในรูปของการแขงขัน  (Competition)  
วาองคการที่ไดรับทรัพยากรจากสภาพแวดลอมมากกวาองคการนั้นก็ยอมมีประสิทธิผลมากกวา

อีกองคการหนึ่งการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิผลจะทําใหชัดเจนที่สุดในกรณีที่องคการที่ถูกประเมิน

แขงขันหรือแกงแยงกันโดยตรงเพื่อทรัพยากรอยางเดียวกัน  โดยองคการที่ถูกนํามาวัดผลเปรียบเทียบ
ระหวางองคการที่มีกิจกรรมไมเหมือนกันหรือองคการที่ไมอยูในภาวะที่มีการแขงขันเพื่อแยงชิง

ทรัพยากรอยางเดียวกัน 
 อยางไรก็ตามหากจะนําแนวคิดของ ซีชอร  และยูชแมน  (Seashore & Yuchman)                   
ไปใชในการวัดเปรียบเทียบองคการที่มีกิจกรรมเหมือนกันและแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร

อยางเดียวกันก็ควรพิจารณาเกณฑที่จะใชวัดความแตกตางในดานทรัพยากร  (Resources)  ซ่ึงเสนอ
ไวดังนี้ 
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 (1)  ความแลกเปลี่ยนไดงายของทรัพยากร  (Liquidity)  ทรัพยากรบางอยาง
สามารถใชแลกเปลี่ยนเปนทรัพยากรอื่นไดงาย  เชน  เงินและสินเชื่อมีลักษณะใชแลกเปลี่ยนเปน
ทรัพยากรอื่นๆ ไดงาย  แตในทางตรงขาม  ทรัพยากรในรูปของขวัญกําลังใจสูง  (High morale)  
ของพนักงานไมสามารถใชแลกเปลี่ยนเปนทรัพยากรอ่ืนนอกองคกรได  ยกเวนจะแปรสภาพทรัพยากรนี้  
ใหไปสูการบริการหรือผลผลิตกอนนําไปแลกเปลี่ยนได  บางองคการมีลักษณะทรัพยากรในรูป
ที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนไดงาย  (Non-liquid form) 

 (2)  เสถียรภาพ  (Stability)  ทรัพยากรบางอยางมีลักษณะชั่วคราวไมยืนยง

ในแงที่วาจะถูกหามาและใชไปตอเนื่องกันโดยองคการอยูเสมอ  ในขณะที่ทรัพยากรอื่นมีคุณสมบัติ
ของการถูกเก็บสะสมเพิ่มพูนไวไดโดยไมตองเสื่อมสลายไป  องคการซึ่งไดมาซึ่งทรัพยากรเสื่อมสภาพงาย
และไมไดใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นภายในระยะเวลาที่สมควรก็จะสูญเสียคุณคาของทรัพยากรนั้น

ตัวอยางที่เห็นไดบอยๆ ของความลมเหลวในการใชทรัพยากรชั่วคราวนี้  คือ  อัตราการแลกเปลี่ยน
งานสูงของเจาหนาที่ฝายเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมบางแหงในทํานองเดียวกัน  ในขณะที่เงิน
เปนทรัพยากรที่มีความมั่นคงมากและสามารถเก็บสะสมไวไดโดยไมเส่ือมคาอิทธิพลทางการเมือง

ก็เปนทรัพยากรที่ไมมั่นคงเปนอยางมาก 
 (3)  ความสามารถ   (Relevance)  ตามหลักการแลว   ทรัพยากรทุกชนิด
มีความเหมาะสมตอองคการทุกชนิดในแงที่สามารถใชสรางผลผลิตและแลกเปลี่ยนได  แตขอแตกตาง
อยูที่ความมากนอย  (Degree)  ของความเหมาะสมของทรัพยากร  ดังนั้น  องคการที่มีประสิทธิผล            
จึงเปนองคการที่สามารถเตรียมความพรอมจะรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากร

เพื่อรักษาไวซ่ึงความสามารถในการตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีความเหมาะสมตอไปได 
  (4)  ความเปนสากล  (Universality)  ทรัพยากรบางอยางมีความเหมาะสมเปนสากล
สําหรับองคการ  นัน่คือ  ทุกองคการจําเปนตองใช  เปนตนวา  1)  บุคลากร  2)  ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ทางกายภาพในการปฏิบัติงานองคการ  3)  เทคโนโลยีสําหรับการปฏิบัติกิจกรรม  4)  ทรัพยากร
ที่แลกเปลี่ยนไดงาย  เชน  เงิน  สวนทรัพยากรที่ไมเปนสากลก็คือ  ทรัพยากรซึ่งไมมีการแขงขัน
เพื่อแยงชิงกันมีนอยเพราะอาจจะเปนทรัพยากรซึ่งไมเหมาะสมกับองคการหลายองคการหรือ

เปนทรัพยากรซึ่งสามารถหาไดมาอยางเพียงพอ  จากการแลกเปลี่ยนกันเองระหวางองคการ 
 (5)  ทรัพยากรทดแทน   (substitution)  องคการซึ่งผลผลิตคลายคลึงกัน  
ซ่ึงแขงขันกันในสภาพแวดลอมเดียวกัน  อาจไมจําเปนตองแขงขันแยงชิงทรัพยากรอยางเดียวกันก็ได 
โดยอาจใชทรัพยากรเทาที่หนวยงานมีพรอมอยูแลว  ใชเปนประโยชนแทนที่จะไปเสาะหาทรัพยากร
ซึ่งหายากมาใชอยางเดียวกันกับคูแขง  ตัวอยางเชน  กองทัพทหารปาซึ่งใชทรัพยากรปาทดแทน
ก็อาจตอสูในระดับคูที่คี่กันหรืออาจไดชัยชนะกองทัพซ่ึงมีทรัพยากรพรอมมูลกวาไดดวย 
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  4)  แนวคิดของกรอส  (Bertram M. Gross) 
 กรอส  (Gross, 1972, pp. 302-310; อางถึงใน ภรณี  (กีรติบุตร)  มหานนท, 2529, 
หนา 62 - 64)  ใหความหมายของประสิทธิผลวาเปนการสมดุลอยางดีที่สุด  (Optimum balance)  ระหวาง
กิจกรรมดานการปรับตัว  (Adaptation)  และการรักษาสภาพ  (Maintenance)  ดังนั้น  กิจกรรมขององคการ
ซ่ึงเปนเครื่องมือตัดสินการปฏิบัติขององคการวา  มีประสิทธิผลหรือไม  จึงประกอบไปดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้ 
 (1)  การไดมาซึ่งทรัพยากร  (Acquiring resources) 
 (2)  การใชตัวปอน  (Input)  อยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต  (Output) 
 (3)  การผลิตผลผลิตในรูปแบบบริการหรือสินคา 
 (4)  การปฏิบัตงิานดานเทคนคิ  (Technical)  และดานการบริหาร  (Administrative)           
อยางมีเหตุผล 
 (5)  การปฏิบัตติามหลักเกณฑของพฤตกิรรม  (Conforming to codes of behavior) 
 (6)  การสนองตอบความสนใจที่แตกตางกนัของบุคคลและกลุม 
 กิจกรรมเหลานี้แตละกิจกรรมมุงไปสูการรักษาไวซ่ึงปจจัยในวงจรของตัวปอน 
กระบวนการ  และผลิตผล  (Input-process-output  cycle)  และปรับใหเขากับสภาพแวดลอม  ดังนั้น 
จึงสามารถวิเคราะหรายละเอียดเพิ่มเติมบนพื้นฐานของทฤษฎีระบบไดดังนี้ 
 (1)  การไดมาซึ่งทรัพยากร  เปนขั้นตอนแรกของวงจรซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย
ดานตัวปอนซึ่ง  Gross  ระบุวาประกอบไปดวยทรัพยากรหลัก  คือ  คน  เงินและเครื่องจักร  สําหรับ
เงินนั้นเปนปจจัยที่ถูกใชในการซื้อวัตถุดิบเพื่อแปรสภาพใหเปนผลผลิต  แตเนื่องจากเงินเปนทรัพยากร
ที่กวางขวางสามารถใชซ้ือหาหรือไดมาซึ่งคนและเครื่องจักร  จึงควรพิจารณาวัตถุดิบ  แยกออกไป
จากตัวเงิน  กิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรเหลานี้กระทําผานหนวยงานซึ่งมีความชํานาญเฉพาะ  
(Specialized)  ในดานการเงนิ  การจัดหา  และการเจาหนาที่ 
 (2)  การใชตัวปอนอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต  กิจกรรมนีเ้ปนหวัใจ
ของปจจัยดานกระบวนการ  (Process  element)  ถามองในแงของทฤษฎีระบบ  กลาวคือ  ตัวปอน 
(Input)  จะตองถูกผสมผสานเขาดวยกันในทางที่จะใหไดมาซึ่งผลผลิตอยางมากที่สุด  (Maximum 
output)  โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 (3)  การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินคา  หมายถึง  กิจกรรมในดานการผลิต
ผลผลิตในทฤษฏีระบบซึ่งประกอบไปดวยแงตางๆ คือ  การกําหนดประเภทของผลผลิตที่เหมาะสม
กับการรักษาปริมาณ  การรักษาคุณภาพ  และการกําหนดระยะเวลา  (Scheduling)  ในการไหลของ
ผลผลิต  (Product  flow)  ซ่ึงแตแงสะทอนใหเห็นถึงเปนหมายในการทํางานขององคการนั่นเอง 
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 (4)  การปฏิบัติงานดานเทคนิคและดานบริหารอยางมีเหตุผล  ซ่ึงเครื่องทดสอบ
ความมีเหตุผลก็คือหนทางที่ดีที่สุดถูกเลือกใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแงของทฤษฏีระบบกิจกรรมนี้

ครอบคลุมในทุกสวนประกอบของระบบ  รวมทั้งการปรับระบบใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมนอกระบบดวยกิจกรรมนี้  รวมถึงการคนควาวิจัย  ตลอดจนความพยายาม
ในการกระจายอํานาจมากขึ้นในทางบริหารซึ่งถือวาเปนเทคนิคการบริหารที่มีเหตุผลในการกระตุน

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการไดมาซึ่งทรัพยากรและการผลิต 
 (5)  การลงทุนใหกับองคการ  กิจกรรมนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานวาองคการจะตอง
จัดสรรทรัพยากรจากการผลิตปจจุบันและลงทุนในการสรางสมรรถนะในอนาคต  วัตถุประสงค                  
ของการลงทุนดังกลาวรวมถึง  การขาย  (Expansion)  การสับเปลี่ยน  (Replacement)  การอนุรักษ 
(Conservation)  การพัฒนา  (Development)  ทรัพยสิน  (Assets)  การตัดสินใจดานการลงทุน               
จะตองเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องจักร  ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  และโดยเฉพาะอยางยิ่งลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรดานคน  โดยโครงการฝกอบรม  นอกจากนี้กิจกรรมที่มุงไปในทางพัฒนาและสนับสนุน
จากภายนอกองคการ  เพื่อปรับระบบองคการใหเขากันไดก็เปนการลงทุนอยางหนึ่งเชนกัน  เชน  
การไดมาซึ่งการสนับสนุนจากนักการเมืองก็เปนอีกแงหนึ่งของกิจกรรมดานการลงทุน 
 (6)  การสนองตอบความสนใจที่แตกตางของบุคคลและกลุม  กิจกรรมนี้
สะทอนใหเห็นถึงทฤษฎีระบบโดยตรง  โดยยอมรับวามีกลุม  (Interest groups)  3  กลุมสนใจดวยกัน
ในองคการ  คือกลุมพนักงาน  กลุมลูกคา  และกลุมผูลงทุน  ความสนใจของพนักงานไดรับ
การสนองตอบจากความมากนอยของความสมหวังดานคุณภาพและราคาที่องคการจัดใหความสนใจ

ของผูลงทุนไดรับการสนองเมื่อผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on investment)  มากพอที่จะทําให
แนใจไดวาจะคงลงทุนตอไปกับองคการสวนกลุมสนใจอื่นรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ  ผูสง  (Suppliers) 
และชุมชนสวนรวม  ดังนั้น  กิจกรรมนี้จึงสัมพันธกับสวนประกอบทั้ง  3  ของระบบ  คือ  ตัวปอน 
กระบวนการและผลผลิต  รวมทั้งสัมพันธกันกับการปรับตัวของระบบเขากับสภาพแวดลอมดวย 
   (7)  การปฏิบัติตามหลักเกณฑของพฤติกรรม  เคาโครงของความเปนระบบ
เปนความตอเนื่องกัน  (Connectedness)  ขององคการกับสภาพแวดลอมภายนอก  ความเกี่ยวเนื่องดังกลาว
เรียกรองใหองคการไมเพียงแตทําประโยชนอยางมีประสิทธิภาพตอสภาพแวดลอมแตการกระทําดังกลาว

ตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  ศีลธรรม  ขอหามและขอกําหนดของจริยธรรม  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  หลักเกณฑ  (Codes)  เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการใหความหมายของ
สภาพแวดลอมตอพฤติกรรมที่  “ถูกตอง”  และ  “ผิด”  โดยองคการจะตองใชพฤติกรรมที่ถกูตอง
ในการเสาะแสวงหาทรัพยากรใชตัวปอนอยางมีประสิทธิภาพ  ผลิตผลผลิตและลงทุนในทรัพยสิน
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  2.7.4  ทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ไครตเนอร  (Kreitner, 1983; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 18)  ไดจําแนก
ประสิทธิผลขององคการออกเปน  3  ทัศนะ 
   1)  ทัศนะของทฤษฎีดั้งเดิมที่เห็นวาประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  การดําเนินงาน
ที่บรรลุเปาหมายขององคการที่กําหนดไว  (Goal Attainment Model) 
   2)  ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ  (System-Resource Model)  ที่เห็นวาประสิทธิผล
ขององคการ  หมายถึง  ระดับความสามารถขององคการในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณคา  และ
ขาดแคลนมาใชในระบบองคการได 
   3)  ทัศนะคติที่คํานึงถึงความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียขององคการ
(Satisfaction of Stakeholders Model) 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 2001; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 18) 
ไดจําแนกทัศนะคติเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการออกเปน  3  ทัศนะเชนกัน  โดยสองทัศนะแรก
สอดคลองกับทัศนะของไครตเนอร  (Kreitner)  ดังกลาวขางตน  แตไดบูรณาการทัศนะแรกและ
ทัศนะที่สองเขาดวยกันเปนทัศนะที่สาม  ที่เนนทั้งการบรรลุเปาหมายและเนนทั้งความสามารถ
ในการจัดหาทรัพยากรมาใชในระบบเรียกวา “Goal and System-resource Model of Effectiveness”
โดยเห็นวา  ในทัศนะแรกนั้นมีขอวิพากษวิจารณกันมาก  เชน  1)  เปนหมายขององคการนั้นสวนใหญ
จะเปนเปาหมายของผูบริหารมากกวาของครู  นักเรียน  ผูปกครองหรือของบุคคลอื่นๆ 2)  เปาหมาย
ที่มีลักษณะขัดแยงกันมักจะถูกมองขาม  เชน  เปาหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  หรือความเปนระเบียบ
วินัยและเปาหมายที่เกี่ยวกับคานิยมความไววางใจกัน  เปนตน  3)  เปาหมายขององคการมกัจะคาํนงึถึง
การมีผลยอนหลัง  มีไวเพื่อแสดงหลักฐานของการปฏิบัติงานของโรงเรียนหรือบุคลากรเทานั้น
มิไดมีไวเพื่อบอกทิศทางขององคการ  4)  เปาหมายขององคการมีลักษณะพลวัต  (Dynamic)  
แตเปาหมายที่กําหนดคงที่  (Static)  ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
5)  เปาหมายโดยรวมขององคการ  (Official Goals)  จะถูกนําไปกําหนดเปาหมาย  Operative Goals 
หรือ  Inoperative Goal  ขึ้นอยูกับความตั้งใจในการปฏิบัติจริงของโรงเรียน  ดังนั้น  เปาหมายโดยรวม
ขององคการ  (Official  Goals)  ที่กําหนดโดยกลุมผูบริหารระดับสูงขององคการ  บางเปาหมาย
อาจไมไดรับการนําไปปฏิบัติ  (Hoy & Miskel, 2001; อางถึงใน Cameron, 1978; อางถึงใน วิโรจน  
สารรัตนะ, 2544, หนา 19)  สวนทศันะที่สองก็มีขอวิพากษวิจารณเชนกัน เชนการเนนที่การจัดหา
ทรัพยากรมากเกินไปอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอผลลัพธที่คาดหวัง  หรือการใหความสําคัญกับ
ปจจัยปอนเขา  (Input)  มากไปก็จะทําใหความสําคัญของปจจัยปอนออก  (Output)  นอยลงไป  เปนตน 
ขณะเดียวกัน  ตางก็มีความเห็นพองกันวา แทที่จริงแลวทัศนะทรัพยากรเชิงระบบนั้น  ก็คือทัศนะเกี่ยวกับ 
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Operative Goals  ในทัศนะแรกนั่นเอง  เปนทัศนะที่จะตองมีการจัดหาทรัพยากรมาใชในการดําเนินงาน
เชนกัน  ซ่ึงก็เปนเหตุผลที่ ฮอย  และมิสเกล  ไดนํามาบูรณาการกันเปนทัศนะที่สามดังที่กลาวมาแลวนัน้ 
(Hoy & Miskel, 2001, p. 292; อางถึงใน Cameron, 1978; Scott, 1977; Kirchhoff, 1977; อางถึงใน
วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 19)  

 จากทัศนะ  Goals and System-resource Model of effectiveness  ไดมีการพัฒนาชุดของ
เกณฑการประเมินเพื่อใหมองเห็นประสิทธิผลขององคการขึ้นมาชุดหนึ่ง  โดยใหการประเมินนั้น
คํานึงถึงหลักการสําคัญสามประการ  คือ  1)  หลักการเรื่องเวลา  (Time)  ซ่ึงควรใหมีการประเมิน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  2)  หลักการเรื่องความเปนพหุขององคประกอบในการประเมิน  
(Plural Constituencies)  โดยในการประเมินประสิทธิผลนั้นใหประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders)  ที่หลากหลาย  และ  3)  หลักการเรื่องความเปนพหุของเกณฑ  (Plural Criteria)  
โดยเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการนั้น  ตองคํานึงถึงความเปนระบบ  (System)  
ขององคการ  ดังนั้น  การประเมินทั้งปจจัยปอนเขา  กระบวนการ  และปจจัยปอนออก  ดังภาพ  7  
 
  ปจจัยปอนเขา                                                  กระบวนการ                               และปจจัยปอนออก 
 

เกณฑ 
ความมีประสิทธิผล 
ทรัพยากรการเงิน 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ความพรอมของนักเรียน 
ศักยภาพของครู 
ทรัพยากรและเทคโนโลยี 
สารสนับสนุน 
นโยบายและมาตรฐาน 

เกณฑ 
ความมีประสิทธิผล 
ความปรองดองและวิสัยทัศน 
บรรยากาศองคการ 
ระดับการจูงใจ 
การจัดโรงเรียน 
การจัดหองเรียน 
คุณภาพหลักสูตร 
คุณภาพการสอน 
เวลาในการเรียนรู 
คุณภาพภาวะผูนํา 

เกณฑ 
ความมีประสิทธิภาพ 
ความสําเร็จของงาน 
การเรียนรูของนักเรียน 
ความพึงพอใจในงาน 
ระดับการขาดงาน 
อัตราการลาออก 
คุณภาพการปฏิบัติ 
 
 

 
ภาพ  7  แสดงเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรยีนในเชิงระบบตามทัศนะของฮอยและมิสเกล  
(ที่มา : Hoy & Miskel, 2001, p. 297; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 20) 
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  2.7.5  องคประกอบของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 จากการที่ไดศึกษาทัศนะและแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาวขางตน

กลาวไดวา  เปนเรื่องยากที่จะใหนิยามไดอยางชัดเจนวาประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบดวย
เรื่องอะไรบาง  เปนเรื่องที่อาจตองมีการอภิปรายหรือถกเถียงกันไมรูจบ  หากจะมองในทัศนะ      
ของผูปกครองโรงเรียนที่มีประสิทธิผลก็อาจหมายถึงเด็กมีความสุขหรือไม  เด็กไดคะแนนดีหรือไม 
โรงเรียนสะอาดดีหรือไม  ครูเอาใจใสเด็กดีหรือไม  ที่โรงเรียนมีคนที่ตนเองชอบและเชื่อถือหรือไม
หรือควรจะรวมมือดีหรือไม  เปนตน  ในทัศนะคติของครูก็อาจมองวาเด็กทุกคนที่ตนเองชอบ  หรือ
เชื่อถือหรือไมหรือควรจะรวมมือดีหรือไม  เปนตน  ในทัศนะของครูก็อาจมองวาเด็กทุกคนไดเรียนรู
หรือไมคณะครูเอาใจใสเด็กและมีความผูกพันกับภารกิจหนาที่ดีหรือไม  ผูบริหารใหการสนับสนุน
ดีหรือไมและตนควรทํางานอยูโรงเรียนนี้อีกตอไปหรือไมเปนตน  หรือในทัศนะของผูบริหาร
อาจมองวาโรงเรียนเปนที่นิยมหรือไม  โรงเรียนเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น
เด็กมาโรงเรียนนี้กันหรือไม  เรามีคณะครูที่ดีหรือไม  ผูปกครองมีการบนหรือตําหนิหรือไมเปนตน 
(Holt & Hinds, 1994; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 21) 
 แตอยางไรก็ตามก็มีผูพยายามจัดองคประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียน

ไวหลายทานดวยกันเชน  ฮัลตัน  (Halton)  ไดเสนอองคประกอบที่แสดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียน
ออกเปน  3  กลุมใหญ  โดยแตละกลุมมีองคประกอบยอยออกไปอีกดังนี้  (Hoy & Miskel, 2001 
อางอิงจาก Holt & Hinds, 1994; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 22)  
   1)  องคประกอบดานการมีจุดหมายรวมกันของบุคคล  ประกอบดวยการมีจุดหมาย 
ที่ชัดเจน  การมีคานิยม  มีความเชื่อรวมกันและการมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 
   2)  องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของและ
ความรับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดลอมทางกายภาพ การยอมรับและการมีส่ิงจูงใจพฤติกรรม
ในทางบวกของนักเรียนและการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 
   3)  องคประกอบดานการเรียนรูประกอบดวยเนนการสอนและหลักสูตร  การพัฒนา
บุคลากร  คาดหวังในความสําเร็จสูง  และติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 2001, p. 301; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 22) 
ไดกลาวถึง ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยเอ็ดมอล  
(Edmonds, 1979)  สมิท  และเปอรกี้  (Smith & Purkey, 1983)  สเชียรเรนส  และบอสเกอร  (Scheerens 
& Boskey, 1997; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 25)  สรุปใหเห็นถึงผลการวิจัยของ

แตละคนวา 
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  เอ็ดมอล  (Edmonds)  ไดใหความสําคัญขององคประกอบที่จะทําใหเกิดประสิทธิผล
ในโรงเรียนเรื่อง 

   1)  ผูบริหารตองมีความเปนผูนําสูโดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน 
   2)  เนนการพฒันาทักษะพื้นฐานของนักเรยีน 
   3)  ตั้งความหวังในความสําเร็จของนักเรียนไวในระดับสูง 
   4)  มีการประเมินผลนักเรียนอยางมีระบบและสม่ําเสมอ 
   5)  มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอย 
 สมิท  และเปอรกี้  (Smith & Purkey)  ใหความสําคัญกับเรื่อง 
   1)  ผูบริหารมีภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน 
   2)  มีหลักสูตรที่มีจุดหมายและไดรับการวางแผนไวอยางดี 
   3)  มีเปาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนและมคีวามคาดหวังสูง 
   4)  มีการทํางานตรงตามเวลา 
   5)  สํานึกถึงความสําคัญของการบรรลุผลสําเร็จดานวิชาการ 
   6)  มีบรรยากาศที่เปนระเบยีบเรียบรอย 
   7)  มีสํานึกความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน 
   8)  มีการพัฒนาบุคลากร 
   9)  สงเสริมสวัสดิการและความมั่นคงกับบคุลากร  
   10)  มีระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม 
   11)  มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 
   12)  ผูปกครองเขามามีสวนรวม 
   13)  การไดรับการสนับสนุนโดยตรง 

ในขณะที่เชยีรเรนส  และบอสเกอร  (Scheerens & Bosker)  ใหความสาํคัญกับเรื่อง 
   1)  การมุงเนนความสําเร็จ 
   2)  ความมภีาวะผูนําทางการศึกษา 
   3)  ความเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันของบุคลากร 
   4)  หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและเปดโอกาสในการเรียนรู 
   5)  บรรยากาศโรงเรียน 
   6)  บรรยากาศหองเรียน 
   7)  การมีสวนรวมของผูปกครอง 
   8)  การประเมนิผลที่ดีเวลาเพื่อการเรียนรูเหมาะสม 
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   9)  การเตรียมการสอน 
   10)  สงเสริมการเรียนรูแบบอิสระ 
   11)  รูปแบบการเรียนการสอนที่เปล่ียนใหม 

    12)  ขอมูลยอนกลับและการกระตุนจูงใจ 
   วูด  และอูริค  (Woode & Orlik, 1994; อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2544, หนา 25)            
ไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวามีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาเนื่องจากโรงเรียน

เปนสถาบันที่มีพลวัต  ดังนั้น  เกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในวันนี้กับพรุงนี้          
อาจไมเหมือนกัน  อยางไรก็ตามมีคําถามที่สามารถนําไปใชในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
ไดอยางกวางๆ ดังนี้ 

   1)  โรงเรียนมคีุณภาพในทกุดานหรือไม 
   2)  โรงเรียนมคีุณภาพตอนักเรียนทุกคนหรอืนักเรียนทุกกลุมหรือไม 
   3)  โรงเรียนมคีุณภาพดีกวาที่อ่ืนๆหรือไมในเรื่องการเรยีนการสอน 
   4)  โรงเรียนไดมีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล 

ของโรงเรียนกนัอยางไร 
  2.7.6  ความสมัพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ของสถานศึกษา 

 การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับประสิทธิผลของ

การบริหารสถานศึกษาเปนผลมาจากการศึกษาภาวะผูนํา หรือพฤติกรรมผูนําจากอดีต  จนทําใหเกิด
มีทฤษฎีภาวะผูนําขึ้นหลายทฤษฎี  บรรดาทฤษฎีภาวะผูนําตางๆ ลวนมีจุดเนนที่แตกตางกัน  ทั้งนี้  
ก็เพื่อมุงศึกษาภาวการณเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล  ดังนั้นในการศึกษา  ภาวะผูนําสวนใหญ
จึงศึกษาพฤติกรรมผูนําใน  2  ลักษณะ  คือ  พฤติกรรมมุงคนกับพฤติกรรมมุงงาน  ซ่ึงพฤติกรรมผูนํา 
แบบมุงคนและมุงงานเปนพฤติกรรมผูนําที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผลของ

องคการ  แตก็ยังมีพฤติกรรมผูนําอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชา  มีผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานไดสูงกวา  ดังผลการวิจัยหลายฉบับ  และแนวคิดจากนักวิชาการทางดานการศกึษาหลายทาน
ที่ไดเสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับผูนํา  สําหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวาควรเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  
(Transformational Leadership)  (Bass, 1985; Seltzer & Bass, 1990, pp. 603-703; อางถึงใน เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ, 2534, หนา 5)  ซ่ึงเปนแนวคดิที่พยายามชี้ใหเห็นวาผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีลักษณะ
ผูนําที่มองการณไกล  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ดานตัวการเปลี่ยนแปลง  สามารถโนมนาวจิตใจ
ลูกนอง  ซ่ึงผูนําแบบเปลี่ยนสภาพเปนการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและระบบที่ดีขึ้น  
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 สรุปไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผล

ในการบริหารงานของสถานศึกษา  เนื่องจากสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
ยอมขึ้นอยูกับการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานใหดีขึ้น 
(Stewart, 1985, p. 92)  และภาวะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา  (Reid, et al., 1988, p. 24)  ประกอบกับปจจุบัน  สถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 กําลังอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
จึงตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางไป  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนไปและ
จะไดบริหารสถานศึกษาแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธกับประสิทธิผล

ในการบริหารงานของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของแบส  (Bass, 1999, pp. 9 - 32)  
 

2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 2.8.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการวิเคราะหภาวะผูนําของศกึษาธกิาร
จังหวัดที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยใชกลุมตัวอยาง  ไดแก
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับนโยบายศึกษาธิการจังหวัด  ใชแบบสอบถามภาวะผูนําและแบบสอบถาม
ประสิทธิผลขององคการ  ผลการวิจัยปรากฏวา  1.  ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผูนําตามรูปแบบ
ที่มีพิสัยเต็ม  โดยมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง 
ภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย  2.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยเสริมประสิทธิผล
องคการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพิ่มจากภาวะผูนําแลกเปลี่ยน  และประสิทธิผลองคการ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยรวมที่ดี 
 อภิวรรณา  แกวเล็ก  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน
ใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพ  อยูในระดับปานกลาง  และใชภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนมากกวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  2  มิติ  คอื 
1.  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  2.  ดานความสามารถ
ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  3.  ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน 
ใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางดี  4.  ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
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 ภักดี  สมคะเณย  (2543, หนา 107 -117)  ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับผลสําเร็จในการดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  โดยใชกลุมตัวอยาง  ครู  อาจารยที่ปฏิบัติการสอน  จํานวน 
369  คน  โดยใชแบบสอบถามวัดพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับแบบวัดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง  6  งาน  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ
ทางบวกกับผลสําเร็จในการดําเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งภาพรวมและรายดาน  
  พงษสวัสดิ์  วงศประชา  (2543, หนา 206-224)  ท่ีไดทําการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนํากับผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  โดยใชกลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน  320  คน  และใชแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  และ
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําในภาพรวมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสําเร็จในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้ง  7  ดาน  คือ  การบริหารทั่วไป  งานโรงเรียน
กับชุมชน  งานธุรการ  งานวชิาการ  งานบริหาร  งานบริหารอาคารสถานที่  และงานปกครองนักเรียน
นอกจากนี้พฤติกรรมผูนํามิติมุงงานและมิติมุงสัมพันธรวมกับมิติมุงงานสามารถทํานายผลสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานไดรอยละ  100  โดยพฤติกรรมผูนํามุงสัมพันธสามารถทํานายผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ไดรอยละ  91  และพฤติกรรมผูนํามิติมุงงานสามารถสามารถทํานายผลสําเร็จของงานดานวิชาการ
และการปฏิบัติงานดานการบริหารทั่วไปไดรอยละ  83.90  พฤติกรรมมิติมุงสัมพันธสามารถทํานาย
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูบริหารดานวิชาการ  และการบริหารทั่วไป  รอยละ  92.40 
 จารุณี  มุขพรหม  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ใน  6  ดาน  ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีโรงเรียน  ดานการตัดสินใจ  ดานทรัพยากร  ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ดานบรรยากาศ
และดานกระบวนการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  ผูบริหารและครูผูสอน  จํานวน 
431  คน  กําหนดรูปแบบการวิจัยแบบผสมระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลเชิงประมาณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน  มีระดับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ 
ดานบรรยากาศ  ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  ดานกระบวนการ  ดานทรัพยากร  ยกเวนดานการตัดสินใจ
ที่มีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพก็พบวาระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากเกือบทุกดาน  ยกเวน
ดานการตัดสินใจเพียงดานเดียวท่ีมีระดับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง

เชนเดียวกัน 
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 วิโรจน  สารรัตนะ  และอัญชลี  สารรัตนะ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางการบริหาร
กับความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติเขตการศึกษา 9  มีการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา 
“ระดับมาก”  ไมมากนัก  ในขณะที่การพัฒนาปจจัยทางบริหารอยูในระดบัมาก  จากการศึกษาเปรียบเทียบ
พบวา  มีเพียงสามกรณีที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการพัฒนาต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ 
การพัฒนากลุมบริหารตนเองและการติดตอส่ือสาร  และการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงซึ่งตํากวา
โรงเรียนขนาดกลาง  นอกจากนี้ยังพบวาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารดวยกันเอง
มีอยูในระดับมากและมีทิศทางเปนบวก  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยูในระดับปานกลางและมีทิศทางเปนบวก 
 ณรงค  ปานดํารง  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับพฤติกรรม
ที่ควรคาแกการยอมรับของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิจัยพบวา 
   1)  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
สกลนคร  พบวา  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
อยูในระดับสูง 
   2)  ผูบริหารทีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 
   3)  ครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม
ไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ  
ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
   4)  ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสกลนครพบวา 
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนไมแตกตางกัน  สําหรับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  โดยรวมและรายดาน          
มีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศุภชัย  โถบํารุง  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา  
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   1)  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   2)  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.1  โดยผูบริหารมีการรับรูสูงกวาครูผูสอน 
   3)  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแบบเปลี่ยนสภาพและแบบแลกเปลี่ยน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกันและ

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   4)  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน
โดยรวมอยูในระดับสูง 
   5)  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   6)  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน                      
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันและมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
โดยรวมไมแตกตางกัน 
   7)  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ทั้งภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   8)  ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีอํานาจพยากรณ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กนกอร  สมปราชญ  (2546, หนา  5)  ไดใหความหมายวาภาวะผูนํา  หมายถึง  การกระทํา
หรือพฤติกรรมระหวางบุคคลหรือกลุมของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่งในระบบสังคม  
โดยที่ผูถูกกระทําเต็มใจยอมรับอิทธิพลนั้น 
 2.8.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 จีออพัวลอส  และเทนเนนเบอม  (Georgopoulos & Tannenbaum, 1971, pp. 177-188;  อางถึงใน 
ภรณี  (กีรติบุตร)  มหานนท, 2529, หนา 64-65)  ไดศึกษาประสิทธิผลขององคกรดวยสมมติฐานที่วา  
องคการทุกองคการมุงที่จะบรรลุเปาหมายขององคการโดยการใชเครื่องมือที่ทั้งมีและไมมีชีวิต

เพื่อผลิตผลของกลุม  ดังนั้น  การใหความหมายหรือคําจํากัดความของประสิทธิผลขององคการ
จึงตองพิจารณา  2  ประเด็นนี้  คือ : เปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการและหนทางหรือเครื่องมือ  
(Means)  ซ่ึงองคการใชในการรักษาไวซ่ึงความเปนองคการและบรรลุเปาหมายใหไดสําหรับ
เปาหมายสําคัญขององคการทั่วๆ ไปนั้นมีดังนี้  คือ  1)  ผลผลิตสูง  (Output)  ในแงที่วาสามารถ
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บรรลุถึงจุดหมายที่องคกรไดตั้งไวไมวาจะโดยปริมาณหรือคุณภาพ  2)  ความสามารถที่จะดูดซึม
และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ  โดยไมสูญเสียความมั่นคง  
3)  รักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยและวัสดุอุปกรณ   
 จากสมมติฐานเกี่ยวกับองคการและเปาหมายขององคการดังกลาวขางตน  จีออพัวลอส  
และเทนเนนเบอม  (Georgopoulos & Tannenbaum)  ไดใหคําจํากัดความของประสิทธิผลขององคกร
ไววา  หมายถึง  ความมากนอย  (Extent)  ของการที่องคการในฐานะที่เปนระบบสังคมสามารถ
บรรลุถึงเปาหมายไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู  โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทางตองเสียหาย  
โดยไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรใหแกสมาชิก  ดังนั้นตัวแปรที่จะใชวัดประสิทธิผลขององคการ
จึงประกอบไปดวย 
   1)  ความสามารถในการผลิตขององคการ  (Productivity)   
   2)  ความยืดหยุน  (Flexibility)  ขององคการในรูปของความสําเร็จในการปรับตัว
เขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกดิขึน้

นอกองคการ 
   3)  การปราศจากความเครียด  (Strain)  หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอย             
ในองคการหรือระหวางหนวยงานในองคการ 
 จีออพัวลอส  และเทนเนนเบอม  (Georgopoulos & Tannenbaum)  เชื่อวาเกณฑดังกลาว
สามารถใชประเมินประสิทธิผลขององคการไดโดยทั่วไป  และไดทําการศึกษาวิเคราะหสถานีขนสงสินคา
ซ่ึงเปนองคการขนาดใหญดวยโครงสรางของเกณฑดังกลาวและพบวาใชไดผลหนวยงานที่นาํมาศกึษา

เปนสถานีขนสงสาขาจํานวน  32  แหงดวยกันซึ่งมีอัตรากําลังอันประกอบไปดวยผูจัดการสถานี  1  คน  
หัวหนาผูควบคุมภาคกลางวัน  1  คน  หัวหนาผูควบคุมภาคกลางคืน  1  คนและคนงาน  35  คน  
ซ่ึงสวนใหญจะประกอบไปดวยพนักงานขับรถหรือพนักงานขนสงสินคาทั้ง  32  สถานีมีความคลายคลงึกนั
ในประเด็นที่สําคัญๆ โดยมีงานที่เหมือนกันตลอดจนวิธีการและระเบียบปฏิบัติก็มีมาตรฐานเดียวกัน  
สมมติฐานของผูวิจัยมีอยูวา  ประสิทธิผลของสถานีขนสงสินคาดังกลาวสัมพันธโดยตรงกับ
ความสามารถในการผลิตและความยืดหยุนขององคการ  ทั้งยังมีความสัมพันธสวนทางกันกับ
ความตึงเครียดในองคการ  ผูวิจัยไมเพียงแตทดสอบหลักการสําคัญของทฤษฎีระบบวา  ประสิทธิผล
เปนผลของสาเหตุหลายประการดวยกัน  แตยังพยายามที่จะคนหาความสัมพันธตอกันระหวางเกณฑ
ทั้ง  3  ประการนี้ 
 ผูวิจัยวัดประสิทธิผลทั้งหมด  (Overall  effectiveness)  ของสถานีขนสงโดยขอให
คณะผูเชี่ยวชาญใหคะแนนแตละสถานีทั้ง  32  แหง  ผูใหคะแนนไดรับการขอรองใหตัดสินวา
สถานีแตละแหงอยูในลักษณะใดตั้งแต  “ดีที่สุด”  ถึง  “เลวที่สุด”  รวม  5  ขั้นดวยกัน  เพื่อคํานวณ 
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หาคาเฉลี่ยประสิทธิผลของแตละสถานี  ผูวิจัยขอใหผูเชี่ยวชาญประเมินตัวแปรแตละตัวจาก
เครื่องวัดตาง ๆ  ดังนี้ 
   1)  ความสามารถในการผลิตของสถานี  วัดจากบันทึกรายงานผลการทํางานของ
คนงานที่เปนจริงในแงของเวลามาตรฐานที่กําหนดในการจัดสงหอของ  ดังนั้น  ผลผลิตของ
แตละสถานีกค็ือปริมาณเฉลี่ยของผลงานของคนงานแตละสถานีนั่นเอง 
   2)  ความยดืหยุนของสถานี  วัดจากคําตอบของคนงานตอคําถาม  2  คําถาม  คือ 
    “จากการที่ผูบริหารในบางครั้งบางคราวขอใหมีการเปลีย่นแปลงวิธีการคิดวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสูการทํางานที่ดีกวาเดิมหรือไม ” 
    “โดยทั่วไปแลวทานคิดวาสถานีของทานสามารถจัดการกบัความเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณงาน  ซ่ึงเกิดขึ้นมากที่สุดระหวางชวงงานชุกไดดีเพยีงใด” 
    คําถามแรกมุงที่จะวิเคราะหความสามารถขององคการในการปรับตัวใหยืดหยุน

เขากับการเปลี่ยนแปลงจากภายในองคการเอง  ในขณะที่คาํถามหลัง  มุงวัดความสามารถขององคการ 
ในการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในองคการคือจากสภาพแวดลอมสําหรับ                  
2  คําถามนี้ก็ใหคะแนนคําตอบ  5  ขั้น  เชนกันสําหรับแตละคําถาม  แลวเอาคะแนนรวมของ
ทั้ง  2  คําถามมาหารสองเพื่อเปนคะแนนเฉลี่ยสําหรับความยืดหยุนขององคการ 
   3)  ความตึงเครียดในสถานี  วัดจากแบบสอบถามซึ่งถามวา  “โดยทั่วไปแลวทานเห็นวา
สถานีของทานมีความตึงเครียดหรือความขัดแยงรุนแรงระหวางพนักงานและหัวหนางานหรือไม” 
ผูตอบแตละสถานีก็จะเลือกคําตอบจาก  5  ขั้นแตกตางกันตั้งแต  “มีความตึงเครียดมาก”  จนถึง 
“ไมมีความตึงเครียดเลย”  คะแนนเฉลี่ยคําตอบขอนี้ก็จะเปนสภาพความตึงเครียดของตัวสถานี 
 หลังจากนั้นคณะผูวิจัย  ไดเครื่องมือวัดสวนประกอบของความมีประสิทธิผลขององคการ
ครบทั้ง  3  ตัว  พรอมทั้งผลการประเมินประสิทธิผลทั่วไปของแตละสถานีขนสงทั้ง  32  แหง   
ซ่ึงสอดคลองกัน  ดังนั้น  สมมติฐานที่  จีออพัวลอส  และเทนเนนเบอม  (Georgopoulos & Tannenbaum)  
ตั้งใจก็ไดรับยืนยันดวยขอมูลทางสถิติซ่ึงแสดงใหเปนถึงความสัมพันธกันระหวางทั้ง  3  ตัวแปร  คือ  
ความสามารถในการผลิต  ความยืดหยุน  และความตึงเครียด  และประสิทธิผลขององคการ 

 มิกเลอร  (Migler, 1992, p.786)  ไดศึกษาลักษณะผูนําและแบบผูนําของผูบริหารสถาบัน  
การศึกษาอาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนาํของผูบริหาร
จากสถานศึกษาอาชีพ  1  แหง  และจากวิทยาลัยเทคนิค  12  แหง  โดยใหผูบริหารเปนผูตอบแบบสอบถาม 
(Leadership Behavior Descriptive Questionnaire; LBDQ)  ผลการวิจัยปรากฏวาผูบริหารของ
สถาบันศึกษาอาชีพและวิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ  (consideration)  และ
ริเร่ิมโครงสราง  (initiation  structure)  เทากันและยังพบวา  ใชพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  (transformation 
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behaviors)  สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน  (transactional  behaviors)  เมื่อเปรียบเทียบ
โดยจําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอนของผูบริหาร  2  กลุมนี้  พบวา  ผูบริหารมีพฤติกรรม
มิติสัมพันธกับมิติริเร่ิมโครงการ  และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนไมแตกตางกัน  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของผลงาน  และลักษณะของผูบริหาร
เกี่ยวกับการหยั่งรู  (Insightful)  ความอดทนตอความไมแนนอนและความซับซอน  การอํานวยการ
บริหารเวลา  และการตัดสินใจสั่งการ  พบวา  ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ  ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่  
 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่กลาวมา  สรุปไดวา  ภาวะผูนําและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนปญหาที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง  ผลงานวิจัยพอสรุปไดวา 
คุณลักษณะผูนําแบบของภาวะผูนํา  หรือพฤติกรรมการบริหารงานของผูนํา  ที่มีอิทธิพลตอผูตาม 
หรือผูใตบังคับบัญชา  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการหรือโรงเรียน  ทั้งในดานผลผลิต
ขององคการหรือโรงเรียน การแกปญหาความขัดแยง บรรยากาศขององคการ ความพึงพอใจของผูรวมงาน 
ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา  การพัฒนาประสิทธิผลขององคการหรือโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญและ
สงผลตอการความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน  คุณลักษณะที่สําคัญประกอบดวย  ความรับผิดชอบ 
ความเขาใจงาน  และบุคคล  การเขาสังคมไดดี  การใหการยอมรับนับถือ  การมีความคิดริเริ่ม  
การโนมนาวจิตใจ  การประสานงาน  การใหความชวยเหลือ  และการรูจักปรับปรุงแกไข  พัฒนางาน
ใหดีขึ้นอยูเสมอ  สุขุมรอบคอบ  และรวมทั้งการมีวิสัยทัศน  กลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู
ส่ิงที่เหมาะสมกวาเดิม  นอกจากนี้คุณลักษณะผูนํา  ยังมีความสัมพันธกับผลงานของสถานศึกษา 
และความพึงพอใจตอการบริหารงานของครู  และผูเกี่ยวของอีกดวย  
 

2.9  กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  เพื่อนํามาใชในการศึกษา  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
  2.9.1  แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรตน   

  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ตามแนวคิดของ แบส  (Bass, 1999, pp. 9-32)  ประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  
คือ 
    1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น
ในการจัดการ  หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานยอมรับ  เชื่อมั่น  ศรัทธา  ภาคภูมิใจ 
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และไววางใจในความสามารถของผูนํา  มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ  โดยผูนํา
จะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน  เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม  เนนความสาํคญั
ในเรื่องคานิยม  ความเชื่อ  และการมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค  ผูนํา
จะมีคณุลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศนและการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน  มีความมุงมั่น
ทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง 
มีการเห็นคุณคาในตนเอง  มีศีลธรรมและจริยธรรม 
   2)  การสรางแรงบันดาลใจ  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ          
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ  ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
แตอุทิศตนเพื่อกลุม  มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูง  และเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย 
มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน  มีการใหกําลังใจผูรวมงาน  มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
สิ่งที่สําคัญ  โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน  
มีการสรางเจตคติที่ดี  และการคิดในแงบวก 
   3)  การกระตุนทางปญญา  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ  กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการ  หรือแนวทางใหมในการแกปญหา 
มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกาๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น  มองปญหาในแงมุมตางๆ   
มีการวิเคราะหปญหา  โดยใชเหตุผลและขอมูล  หลักฐาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
    4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็น                  
ในการจัดการ  หรือการทํางาน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา  
มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล  สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล             
มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล  เปนพี่เล้ียงสอนใหคําแนะนาํ  สงเสรมิ
พัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง  มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน  โดยผูนํา
จะมีคุณลักษณะสําคญัในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  และการเอาใจเขามาใสใจเรา 
ความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงาน 
              2.9.2  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง   ผลการดําเนินงาน
ในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
ตามขอบขายภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ไว  4  ดาน  คือ  การบริหารวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป   ดังมีรายละเอียดในการบริหารงาน
แตละดาน  ดังนี้ 
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   1)  ประสิทธิผลดานการบริหารวิชาการ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน       
ดานวิชาการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
วัดผล ประเมินผล  การเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว
การศึกษา  การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและสงเสริม  สนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    2)  ประสิทธิผลดานการบริหารงบประมาณ  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน
ดานการบริหารงบประมาณไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณ   การตรวจสอบ   ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานการใชเงิน                  
และผลการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารการเงิน               
การบริหารการบัญชี  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
    3)  ประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน 
ดานการบริหารงานบุคคล  ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ การวางแผนอัตรากําลัง  และกําหนดตําแหนง  
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การดําเนินการ
ทางวินัย  และการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ 

  4)  ประสิทธิผลดานการบริหารทั่วไป  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินงาน   
ดานการบริหารทั่วไป  ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  คือ  การดําเนินงานธุรการงานพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การรับนักเรียน  สงเสริม
และประสานงานการจัดการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
การประชาสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลหนวยงาน 
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  และการบริการสาธารณะ    
 
 
 
 
 
 
 
 


