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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

 ยุคปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองมีผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะ
นําโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน การเปนผูบริหารมืออาชีพ
ตองอาศัยความรู ความสามารถและลักษณะที่เอื้อโดยเฉพาะ และอาศัยกระบวนการบริหารที่เนน
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทุกสถาบัน ทุกองคกรที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา และการ
บริหารโดยมีองคคณะบุคคล ตลอดทั้งนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management : SBM) ตามแนวการกระจายอํานาจ ซ่ึงเนนประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียคือ 
นักเรียนและชุมชนมาประยุกตใชอยางเหมาะสม (ธีระ  รุญเจริญ, 2546, หนา 1) 
 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมดุล มีความรูคูคุณธรรม การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงใหมีการจัดระบบ
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติ
มาตรา 39 ที่วา 
 “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”  การกระจายอํานาจ
ดังกลาว  ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเปนไปตามหลักของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ซ่ึงเปนการสรางรากฐานและ
ความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และสามารถ
พัฒนาไดอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6-7) ในสภาวะปจจุบัน โลกอยูในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันอยางสูง ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และใน
ฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบจาก



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

 

 

2

การเปลี่ยนแปลง และการแขงขันอยางรุนแรงนี้ โดยไดปรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ซ่ึงเห็นไดชัดจากปญหา และสภาพของวิกฤตการณทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในปจจุบัน จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา ในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและ
สามารถเอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ ที่กําลังเผชิญอยูได (รัตติกรณ  จงวิศาล, 2545, หนา 48) 
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2542, หนา 25-27) กลาวถึงแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
การศึกษา เพื่อกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน โดยมุงหวังใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ ปรากฏชัดเจนตามมาตราที่ 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
 ในเรื่องนี้จะเห็นไดชัดเจนวา การกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา
ในการปฏิรูประบบการศึกษานั้น มุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูที่อยูใกลชิดนักเรียน ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และชุมชนไดมีสวนรวมกันตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหมาก
ที่สุด ในการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน หรือเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการโรงเรียน
โดยตรง เปนแนวคิดที่มุงใหสถานศึกษามีอิสระและความคลองตัวในการบริหารวิชาการ การเงิน 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เปดโอกาสใหประชาชน หรือประชาชนเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจ และใหมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา ทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ        
ตามมาตราที่ 40 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 โดยมีความเชื่อวา การตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยูใกลชิด
และมีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนมากที่สุด 
 เปนที่ยอมรับกันวาบุคคลที่มีความสาํคัญอยางยิ่งในทุก ๆ ระดับของสังคม คือ “ผูนํา” ผูนํา
เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการอยูรอดสวัสดิภาพและสันติสุขของสังคม และประเทศชาติทั้งหมด 
ตัวอยางในระดับโลกหรือระดับประเทศ เชน เหตุการณกอวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2544 ท่ีผานมา ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้น
ได นาจะเปน “ผูนํา” ของกลุมผูกอการรายในครั้งนี้ ผลกระทบที่ตามมานอกจากความสูญเสียทั้ง
ชีวิต ทรัพยสิน ขวัญกําลังใจ และความสุขของประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีผลกระทบ
ไปยังประเทศอื่น ๆ อีกดวย นอกจากนั้น การวางแผนที่จะลางแคนหรือตอบโตผูกอการรายครั้งนี้วา
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จะมีความรุนแรง มีการลุกลามขยายวงกวางไปมากนอยแคไหน และจะกระทบตอสันติสุขของโลก
มากนอยเพียงใด ปจจัยหนึ่งที่สําคัญยังขึ้นอยูกับ “ผูนํา” ของประเทศสหรัฐอเมริกา และผูนําประเทศ
ตาง ๆ ที่จะรวมสนับสนุน หรือไมสนับสนุนการปฏิบัติการตอบโตที่จะใชความรุนแรงเหลานั้น    
จึงเห็นไดวา ผูนํามีความสําคัญอยางมากโดยที่เราอาจจะคาดไมถึงทีเดียว (พระธรรมปฎก, ประเวศ 
วะสี,อานันท  ปนยารชุน, และสิปปนนท  เกตุทัต, 2542, หนา 2) 
 นอกจากในระดับโลกหรือระดับประเทศแลว ในระดับองคการซึ่งเปนหนวยยอย ๆ ใน
สังคม ก็เปนที่ยอมรับกันวา ผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญหรือที่เรียกกันวาเปนกุญแจสําคัญของ
ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององคการ ไมวาจะเปนองคการในภาครัฐ 
ภาคเอกชน เปนองคการระดับชาติหรือเปนองคการระดับทองถ่ิน ซ่ึงความสําคัญของผูนําหรือภาวะ
ผูนํา (leadership) มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ยืนยันวาผูนําหรือ
ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขององคการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคการ ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ ความเปนพลเมืองดีใน
องคการ (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคคลในองคการ และ   
ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางมาก  
 เนื่องจากความสําคัญของผูนําหรือภาวะผูนําตามที่กลาวมาแลว จึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้มาเปนระยะเวลายาวนาน เร่ิมตั้งแตอดีตที่มีการเขียนบันทึกไวในยุคอียิปต ประมาณ 5,000 ป
ที่ผานมา (Bass, 1990, p. 19) จนถึงปจจุบัน มีแนวคิดทฤษฎีจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ซ่ึงไดมีการพยายามจัดกลุมแนวทางการศึกษาภาวะผูนําไวหลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอยางการจัด
กลุมทฤษฎีตามแนวทางการศึกษาผูนํา ที่แบงเปน 4 กลุมใหญ ๆ (ศิดาพร  ยังคง และพัชรี คงสมัย, 
2541, หนา 132-136) ดังนี้ การศึกษาคุณลักษณะของผูนํา (traits approach) การศึกษาพฤติกรรมของ
ผูนํา (behavioral approach) การศึกษาผูนําตามสถานการณ (situational approach) และการศึกษา
อิทธิพลอํานาจของผูนํา (power – influence approach) อยางไรก็ตาม ทั้ง 4 กลุมทฤษฎีนี้ มีขอถกถียง
ถึงจุดออนของแตละแนวคิดทฤษฎีอยูมาก โดยเฉพาะแนวทางในการนําไปประยุกตใชในปจจุบัน 
ซ่ึงสภาพแวดลอมหรือบริบทของสังคมและขององคการตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น ในชวง 1 ถึง 2 ทศวรรษที่ผานมา จึงมีการพัฒนาแนวทาง
การศึกษาภาวะผูนําแนวทางใหมที่มีการกลาวถึงกันมาก  คือ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง” 
(transformational leadership)  
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่สามารถจูงใจใหครู อาจารย ใหความรวมมือในการ
ทํางานดวยความเต็มใจ เพราะวา ภาวะผูนํานี้มีองคประกอบที่สําคัญอยู 4 ดาน คือ ดานการสราง
บารมี (charisma) เปนลักษณะเฉพาะตัว ที่ผูตามจะเกิดความเชื่อถือศรัทธา ยอมปฏิบัติตามดวยความ
เต็มใจ ดานการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (individualized consideration) คือ ผูนํา
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหมีการมอบหมายงานตามความถนัดที่ผูตามพอใจ ทําให
งานมีประสิทธิภาพ ดานการกระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) คือ การที่ผูนําพยายามที่
จะกระตุนใหผูตามใชปญญาในการแกปญหาโดยรอบคอบ ใชเหตุผล และดานการสรางแรงบันดาล
ใจ (inspirational motivation) คือ การที่ผูนําใชวิธีการตาง ๆ เพื่อชักนําใหผูตามเห็นคุณคาของงาน 
และปฏิบัติงานโดยไมเห็นประโยชนสวนตัว (Burns, 1978, p.20)  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือใชโรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ 
เปนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญของทุกประเทศในทุกสวนของโลก เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เดนมารก อิสราเอล เปนการบริหารที่มุงให
มีการตัดสินใจรวมกันในระดับหนวยปฏิบัติระหวางกลุมผูใหบริการการศึกษา และกลุมผูรับ
การศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดกําหนดการดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาตามเปาหมายที่วางไว โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปใน 5 ดาน ไดแก การปฏิรูประบบ
การศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการจัดการศึกษา การปฏิรูปครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา โดยมีแนวคิดในเรื่องของการยึด
โรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ (school based decision making) การมีสวนรวมและรวมคิด
รวมทํา (participation and collaboration) การกระจายอํานาจ (decentralization) และประการสุดทาย 
ภารกิจที่ตรวจสอบได (accountability) (สุรัฐ  ศิลปอนันต, 2542, หนา 14-15) 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปจจุบันนี้ ไดรับการ
หลอมรวมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และกฎหมาย
การศึกษาฉบับใหมแลว แปลเปนกระแสหลักแหงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเฉพาะในดาน
การบริหารและการจัดการศึกษา สังคมไทยกําลังดําเนินไปสูส่ิงที่ดีกวา ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศึกษา
เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการบริหารไปในทางที่ตองดูแลตนเอง การรับผิดชอบ
ตนเอง มีความเปนอิสระในการบริหารที่เปนงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียน เปนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารจึงจําเปนตองศึกษาในเรื่องความหมาย แนวความคิดพื้นฐานและ
แนวคิดหลักกลยุทธในการบริหาร รูปแบบและแนวทางในการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในรูปแบบที่เปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือเปนศูนยกลางของการ
บริหารโดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
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 จากสาเหตุดังกลาว พอสรุปไดวา ปญหาสภาพความตกต่ําทางคุณภาพการศึกษาและ
สถานการณที่เปลี่ยนไป เปนสาเหตุหลักที่ทําใหตองปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยมุงเนน
การปรับกระบวนการเรียน และการเปลี่ยนกลวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยาง
สมบูรณ  ทั้งเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในชีวิต แตการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนไดนั้น จําเปนตองใหสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ เพื่อจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชน ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาจึงอยูที่สถานศึกษา ซ่ึงเปนหนวย
ปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนที่ใกลชิดที่สุด และสิ่งที่สําคัญที่จะบันดาลให เกิดความสําเร็จคือ 
ผูบริหารสถานศึกษา และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูในตัวของผูบริหารที่
จะทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

สําหรับหนวยงานตนสังกัดที่ผูวิจัยทําการศึกษา คือ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ซ่ึงมีวิสัยทัศน คือ พัฒนาความรู  เชิดชูศาสนาวัฒนธรรม  กาว
ลํ้าเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ ในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อให
บรรลุเปาหมายของวิสัยทัศนของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว 
 ผูวิจัยเคยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีความคิดเห็นวา นโยบายการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานเปนแนวคิด และนวัตกรรมใหมที่โรงเรียนตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการหรือแบบการ
ทํางานของโรงเรียน จากที่เคยไดรับหรือรอคําสั่งจากหนวยงานระดับสูงกวา มาเปนการบริหารโดย
การเริ่มที่ตนเอง และสนองความจําเปนของชุมชน โดยโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยตรงมากขึ้นและผูบริหารเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญ เพราะผูบริหารคือตัวจักรสําคัญของโรงเรียน เปนผูนําพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ไปสูเปาหมายปลายทางตามความคาดหวงัของสังคม ชุมชนผูปกครองและนักเรียน  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลลัพธ
เกิดแกผูเรียนเปนสําคัญดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน   
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.2.1  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  
 

1.3 ความสําคัญของการวิจัย 

 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว สามารถนําขอมูล
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และนําไปพัฒนาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อใหครูผูสอนนําไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารของสถานศึกษา  เพื่อใหการบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

  1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
         การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
โดยศึกษาภาวะผูนําของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2) ประกอบดวย การสราง
บารมี  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนเชาวนปญญา  และการคํานึงถึงเอกบุคคล และบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โดยใชแนวคิดของ  อุทัย             
บุญประเสริฐ (2542, หนา 9) ประกอบดวย 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอํานาจ  หลักการมี   
สวนรวม หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  หลักการบริหารตนเอง  และหลักการ
ตรวจสอบและถวงดุล  
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1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว จํานวน 250 คน  
       2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ไดจากตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610)  โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(sample random sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 156 คน  

1.4.3  ตัวแปรที่จะศึกษา ประกอบดวย 
          ตัวแปรตน ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

1) การสรางบารมี 
2) การสรางแรงบันดาลใจ 
3) การกระตุนเชาวนปญญา 
4) การคํานึงถึงเอกบุคคล      

                             ตัวแปรตาม ไดแก  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 5 ดาน คือ 

1)   การกระจายอํานาจ 
2)   การมีสวนรวม 
3)   การคืนอํานาจการจดัการศึกษาใหประชาชน 
4)   การบริหารตนเอง 
5)   การตรวจสอบและถวงดุล  

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ           
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว โดยมุงศึกษาภาวะผูนําของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2) กลาวถึง
องคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 4 ประการ คือ การสรางบารมี การสรางแรงบันดาล
ใจ  การกระตุนเชาวนปญญา  และการคํานึงถึงเอกบุคคล สวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารสถานศึกษาใชแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542, หนา 9) ประกอบดวย 5 หลักการ 
คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  
หลักการบริหารตนเอง  และหลักการตรวจสอบและถวงดุล  
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 จากแนวความคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 

 
  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกันทางบวก 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.7.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้น
กวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ
มากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกิน
กวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุม หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอ
ผูรวมงาน จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การสรางบารมี การสราง
แรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวนปญญา และการคํานึงถึงเอกบุคคล 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 
1. การสรางบารมี 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุนเชาวนปญญา 
4. การคํานึงถึงเอกบุคคล      

การบริหารงานโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

ของผูบริหารสถานศึกษา 
1.  การกระจายอํานาจ 
2.  การมีสวนรวม 
3.  การคืนอํานาจการจดัการศึกษาให  
     ประชาชน 
4.  การบริหารตนเอง 
5.  การตรวจสอบและถวงดุล  
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 1)  การสรางบารมี หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจ
ในความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการ
ประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเรื่อง
คานิยม ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนําจะมี
คุณลักษณะสําคัญในดานการมีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความมุงมั่น
และทุมเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง 
มีการเห็นคุณคาในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2)  การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชน
สวนตน แตอุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุ
เปาหมาย มีความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานให
ตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญ โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับ
ผูรวมงาน มีการสรางเจตคติที่ดี และการคิดในแงดี 
 3) การกระตุนเชาวนปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการ
แกปญหา มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มอง
ปญหาในแงมุมตาง ๆ มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ และมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 4)  การคํานึงถึงเอกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการ
จัดการหรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการ
ติดตอส่ือสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล มีการ
วิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เล้ียงสอน ใหคําแนะนํา และ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และการเอาใจเขา
มาใสใจเรา มีความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 
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 1.7.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  กลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาโดยการ
กระจายอํานาจจากรัฐไปสูสถานศึกษา เนนโรงเรียนเปนศูนยกลาง โดยที่สถานศึกษานั้นมีอํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความเปนอิสระ มีความคลองตัวในการตัดสินใจ ส่ังการ ทั้งใน
ดานงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป บริหารแบบทุกฝายเขามามีสวนรวม 
โดยรวมกันทํางานในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทน
องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหาร  เพื่อ
ตอบสนองกับความตองการของทุกฝาย  และสถานศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดําเนินดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ตามหลักการของอุทัย  บุญประเสริฐ 
(2542, หนา 9) ใน 5 ดาน 
  1)  หลักการกระจายอํานาจ (decentralization)  หมายถึง  การกระจายอํานาจจากรัฐ
ไปสูสถานศึกษา  เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจใหแกสถานศึกษา ในดานงานวิชาการ งบประมาณ  
งานบุคลากร  และการบริหารทั่วไป  และมีความเชื่อมั่นวาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ
รวมทั้งสถานศึกษาไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการตัดสินใจและสั่งการดานตาง ๆ  
มากขึ้น 
 2)  หลักการมีสวนรวม  (participation)  หมายถึง  การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนได
สวนเสียและผูที่เกี่ยวของในทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษา  สามารถ
ตัดสินใจ  และรวมกันจัดการศึกษา  เชน  กําหนดนโยบายของสถานศึกษา  กําหนดหลักสูตร
สถานศึกษา  ฯลฯ  ทุกฝายเกิดความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา และมีความรับผิดชอบรวมกันมาก
ขึ้น การตดัสินใจจะตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  
ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  และ
ผูบริหารสถานศึกษา  สมาชิกที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกฝายสามารถมีสวนรวมในการที่จะ
สรางสรรคใหโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองตอความตองการของทุกฝาย 
  3)  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (return power to people) 
หมายถึง  การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่อยูภายใตการบริหารของคณะบุคคล ตามกรอบ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4)  หลักการบริหารตนเอง  (self-managing) หมายถึง การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาไดอยางอิสระในการตัดสินใจ  และสั่งการ  มีอํานาจในการดําเนินงาน  มีความ
รับผิดชอบ  ดําเนินงานไดหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษาตนเอง  สรางกําลังคนและระดม
ทรัพยากรทางการศึกษามาพัฒนา  และแกปญหาของสถานศึกษาตนเองได 



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

 

 

11

  5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance)  หมายถึง  การมีความพรอม
ที่จะใหองคกรภายนอกมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษาไดตลอดเวลา มีความ
โปรงใสในการบริหารงาน  สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดในทุกเรื่องดําเนินงานอยางเปนอิสระ
โดยอยูบนพื้นฐานของนโยบายหลักของชาติ  มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 1.7.3 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงหรือผูที่ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1.7.4 สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระแกว 
 1.7.5 องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  หมายถึง หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดสระแกว จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนซับนกแกววิทยา  
โรงเรียนบานแกงวิทยา  โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม  โรงเรียนทรัพยสมบูรณวิทยาคม  โรงเรียน 
ไทรเดี่ยววิทยา  และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ  


