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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอตอไปนี้ 
 1.  ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
 2.  แนวคดิ หลักการบริหาร 
 3.  แนวคดิ หลักการของผูนําและภาวะผูนาํ 

4.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
5.  หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
7. สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 มีรายละเอียด ดังนี้  
 

2.1  ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (2552, หนา 1-11) ตั้งอยู ณ ศาลากลางจังหวัดสระแกว
หลังเดิม ถนนเทศบาล 19 ตําบลสระแกว อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว โดยมีพื้นที่เขต
รับผิดชอบทั้งจังหวัดสระแกว 7,195.436 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,496,962 ไร อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 256 กิโลเมตรและทางรถไฟประมาณ 220 กิโลเมตร เปน
จังหวัดชายแดนดานตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ           อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอโนนดินแดง                            
           จังหวัดบุรีรัมย 

ทิศใต  ติดตอกับ           อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ           ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ           อําเภอกบินทรบุรี  อําเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 
              และอําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สภาพภูมิประเทศ 
พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเปนเนินสูง

จนถึงภูเขา ไดแก   อุทยานแหงชาติปางสีดา  ทางตอนใตมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึง     
เนินเขา  มีสภาพเปนปาดงดิบ และปาโปรง   ไดแก ทิวเขาจันทบุรี ดานตะวันออกลักษณะเปนที่ราบ 
จนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเปนปาโปรง  ทางดานตะวันตกเปนที่ราบโดยมีบริเวณอําเภอ     
วัฒนานครเปนสันปนน้ํา ทางตะวันตกลาดลงสูอําเภอเมืองสระแกว ทางตะวันออกลาดลงสูอําเภอ
อรัญประเทศ 

สภาพภูมิอากาศ  
เปนแบบฝนเมืองรอน  เฉพาะฤดูกาล (tropical  savanna  climate) แบงออกเปน  3  ฤดู   
1. ฤดูรอน  เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-เดือนพฤษภาคม 
2. ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแตเดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 

มิลลิเมตร 
3.  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ  อากาศจะเย็นสบายและมีหมอก

ในตอนเชา  

สภาพทางการเมือง 
มีสมาชิกวุฒิสภา  จํานวน  2  คน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  3  คน  

สภาพทางการปกครอง 
แบงเขตการปกครองออกเปน  9  อําเภอ  58 ตําบล  731  หมูบาน 1 องคการบริหารสวน

จังหวัด   2  เทศบาลเมือง  7  เทศบาลตําบล  และ  57  องคการบริหารสวนตําบล   

สภาพทางสังคม 
มีประชากร 539,137 คน แยกเปนหญิง 267,467 คน ชาย 271,670 คน ประชากรรอยละ 99  

นับถือศาสนาพุทธ  นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต  มีการประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรมเปนหลัก 
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 สภาพทางเศรษฐกิจ 
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร และเลี้ยงสัตว ประชากรมีรายได                      

เฉลี่ยตอหัว  36,125  บาท /ป  พืชเศรษฐกิจหลัก  ไดแก  มันสําปะหลัง  ออย  ขาว  ขาวโพด และ
ผลไม   สําหรับผลไมที่มีช่ือเสียง  ไดแก แคนตาลูป  ชมพู  และกระทอน  มีพื้นที่การเกษตรจํานวน
ทั้งสิ้น  2,352,033  ไร     คิดเปนรอยละ  52.30  ของพื้นที่ทั้งหมด 

นโยบายการพฒันาจังหวัด 
 

1.  นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     (1)  การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเปนระบบใหไดมาตรฐาน  สะดวก  ปลอดภัย  
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขนสงผลิตผลทางการเกษตรโดยกอสรางปรับปรุง  
บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  ฯลฯ  และจัดระบบวิศวกรรมจราจรใหเปน
ระเบียบ  ปลอดภัย  เชน  ปายบอกเสนทาง  ไหลทาง  สัญญาณไฟตาง ๆ เปนตน 

     (2)  พัฒนาแหลงน้ํา  อางเก็บน้ํา  ฝาย  คู  คลอง  เพื่อการอุปโภค  บริโภค  ตลอดจนดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

     (3)  สงเสริมและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  เพื่อการใชประโยชนในที่ดินเปนระบบ  และ
มีประสิทธิภาพ 

        (4)  สนับสนุนสงเสริมดานเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนบุคลากร  
ในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหหนวยงาน  สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

 2.  นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 
     (1)  พัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  ใหได

คุณภาพมาตรฐาน  และทัดเทียม  โดยการกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  อาคาร  สถานที่  สภาพ  
ภูมิทัศนใหเหมาะสมเพียงพอ  พรอมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จัดหา  เครื่องมือ  อุปกรณ  
วัสดุ  ครุภัณฑใหเหมาะสมเพียงพอ  และทันสมัย 

    (2)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก  การฝกอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน  
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และจัดระบบสวัสดิการและความกาวหนา 

    (3)  พัฒนาหอสมุดแหงชาติจังหวัดสระแกว  ใหเปนสถานที่สําหรับคนควาทางดาน
การศึกษา  และขอมูลตาง ๆ ทั่วไป  สําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการ  บุคคลทั่วไป  และ
ประชาชน  ซ่ึงเปนการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต  และการสรางนิสัยรักการอาน  
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    (4)  สนับสนุนและสงเสริมใหภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  ประชาชน  เด็ก  และ
เยาวชน  มีการปฏิบัติศาสนกรรมเพิ่มมากขึ้น  และมีโอกาสไดเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ดินแดน
พุทธภูมิ 

    (5)  สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  โบราณสถาน  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาม   
ใหเปนเอกลักษณที่โดดเดนของจังหวัดสระแกว 

    (6)  สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ จัดใหมีการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัด  ระดับ
อําเภอ  และระดับตําบล  และสงเสริมนักกีฬาของจังหวัดใหไปแขงขันในระดับชาติ 

    (7)  สนับสนุนการสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ รวมมือกิจกรรมสราง
สนับสนุนสุขภาพขององคกรและเอกชน 

3.  นโยบายการสงเสริมและพัฒนาดานความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ 

    (1)  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยวางมาตรฐานในการดําเนินงาน  และรวมมือ
กับทุกภาคสวน  เพื่อปองกันและปราบปรามการเสพและการคายาเสพติด  รวมทั้ง ใหการสนับสนุน
การบําบัดรักษา  ฟนฟูผูติดยาเสพติด 

    (2)  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทุกภาคสวน  พรอมทั้ง
จัดระบบปองกันสาธารณภัย  และอุบัติภัยอยางมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง  ทันทวงที  และใหความ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ  

    (3)  สงเสริมสนับสนุน  ใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  การปองกันอาชญากรรม  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน และ
ทองถ่ินของตนเอง 

    (4)  ใหการสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา ผูยากไร  ผูพิการ  
หรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    (5)  สงเสริมสนับสนุน  การสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค  และการใหบริการ
ดานรถชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินแกประชาชน 

    (6)  เสริมสรางหลักประกันสุขภาพใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา  ไดแก  การผาตัด
ตอ  การจัดหาแวนสายตา  เปนตน 

4.  นโยบายการพัฒนาดานการเกษตร 

    (1)  สงเสริมการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม  เกษตรทางเลือก  และการเกษตรอินทรีย  
รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 

    (2)  สนับสนุนกิจกรรมวางแผนการพัฒนาคุณภาพดิน  การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
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    (3)  สงเสริมสนับสนุน  และพัฒนาใหราษฎรปลูกพืชที่ เปนอาหาร และพืชที่ เปน
พลังงานทดแทน โดยใหมีผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น 

    (4)  สงเสริม และพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร โดยเชื่อมโยงกับโครงการผลิตภัณฑ
ชุมชน  และทองถ่ิน 

    (5)  สนับสนุนการวิจัยดานการผลิตทางการเกษตร  และการพัฒนาคุณภาพผลิตผล
การเกษตร  โดยการเรียนรูจากภูมิปญญาไทย  และวิทยาการสมัยใหม 

    (6)  สนับสนุนการจัดตั้ง  และการบริหารจัดการตลาดกลาง ยุงฉาง ลานตาก ของสถาบัน
เกษตรกร 

5.  นโยบายดานการแกไขปญหาความยากจนและกระจายรายได 
     (1)  สนับสนุนใหเกิดกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนในระดับครอบครัว ตั้งแตการ

ผลิตเพื่อบริโภคจนถึงการนําผลผลิตออกจําหนายเพิ่มรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     (2)  สงเสริมระบบสหกรณ  ธุรกิจชุมชน  สถาบันเกษตรกร  และองคกรชุมชนใน
จังหวัดสระแกวใหเขมแข็งเพื่อสรางอํานาจการตอรองทั้งทางดานการผลิตและการตลาด 

     (3)   ประสานความรวมมือกับหนวยงานสวนราชการและเอกชน  สนับสนุน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

     (4)  สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ  และกิจกรรมดานการพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน
เพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน  และยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน 

     (5)  สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  ใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชให
เกิดประโยชน  สนับสนุนใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน  เพื่อเปนการเพิ่มรายไดลดรายจายใหแก
ประชาชน 

6.  นโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     (1)  กอสราง  ปรับปรุง  และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให
เหมาะสมตอระบบการผลิตและสอดคลองกับสภาพพื้นที่  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ฟนฟู  อนุรักษและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา  คูคลอง  หนองบึง  และแหลงน้ําชลประทาน 

     (2)  บริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบบูรณาการ สงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     (3)  รณรงคและปลุกจิตสํานึกใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชนชาวจังหวัดสระแกวเห็นคุณคา  
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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     (4)  พัฒนาการบริหารจัดการปญหาขยะในเขตชุมชน และการบําบัดน้ําเสียใหเกิด
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

7.  นโยบายดานสงเสริมการทองเที่ยว 

     (1)  เพิ่มความหลายหลายของการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ ทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ       
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  การทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมขอมโบราณ  รวมทั้งการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม  โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม  และสงเสริมพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวแหงใหม  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น 

     (2)  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีความสมบูรณพรอมส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความ
สะอาด  และมีความปลอดภัย 

     (3)  จัดใหมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวอยางเปนรูปธรรม 

     (4)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดงานเทศกาลของจังหวัดสระแกว  หรือกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อเปนการเชิญชวนและจูงใจนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดสระแกว  เปนการ
กระตุนเศรษฐกิจ  สรางงาน  สรางรายได 

8.  นโยบายพัฒนาตลาดการคาชายแดน  (ตลาดโรงเกลือ)  ใหมีความสะอาด  สะดวก  ปลอดภัย  
มีความพรอมทุกดาน   

     (1)  พัฒนาชายแดนบานคลองลึก  (ตลาดโรงเกลือ)  ใหมีความพรอมทั้งดานสถานที่และ
อาหาร   

     (2)  เพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวก  ความสะอาด  สรางความปลอดภัย  และปองกันการ
เอาเปรียบนักทองเที่ยว  รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหาความเดือดรอนของนักทองเที่ยว  ผูประกอบการ  
และประชาชนอยางจริงจัง 

     (3) จัดสถานที่รักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับนักทองเที่ยว  ผูประกอบการคาและ
ประชาชนที่ตลาดโรงเกลือ 

     (4)  พัฒนาศูนยแสดงและจําหนายสินคา  OTOP  สําหรับบริการนักทองเที่ยว  และเปน
การเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหกับประชาชนอีกดานหนึ่ง 

9.  นโยบายการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี   
สวนรวม  โปรงใส  ตรวจสอบได 

     (1)  บริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล 

     (2)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ที่ไดดําเนินการในจังหวัด
สระแกว 
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     (3)  พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมีความรู  ทัศนคติ  และทักษะทั้งในดานการปฏิบัติงาน  
ดานวิชาการ  และการใหบริการประชาชน 

     (4)  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการและเครื่องมือ เครื่องใชใหมีความทันสมัยและ
เหมาะสม 

     (5)  สรางแรงจูงใจ  เพิ่มขวัญกําลังใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสระแกว  ที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเท  เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเดน และเปน
ที่ยอมรับ 

     (6)  ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ  บริหารและควบคุมดาน
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงผลสัมฤทธิ์อยางมีความสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระแกว 

     (7)  ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  และเทาเทียมกัน 

     (8)  รณรงคใหเยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน 

     (9)  สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนขึ้นเปนองคกรประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆ และสงเสริมใหองคกรประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง  รวมทั้งมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น  และประเมินผลโครงการสําคัญที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ             
การตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว  และการมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายสําคัญ ๆ  

    (10)  ใหมีการติดตามและประเมินผล  แผนงานโครงการ/กิจกรรม และประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

กลยุทธกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
วิสัยทัศน 

 พัฒนาความรู  เชิดชูศาสนาวฒันธรรม  กาวลํ้าเทคโนโลยี  สรางคนดีสูสังคม 
พันธกิจ 
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามุงเนนการเรียนรู  โดยผูเรียนเปนศูนยกลางพัฒนา 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  วิทยากรในทองถ่ินมาสรางทักษะ
ในการเรียนการสอนเพื่อสามารถสรางอาชีพและสรางรายได 
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3. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา สามารถใช
เทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการ
แขงขันและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

4. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม ความมั่นคงของ 
ครอบครัว  การตอตานโรคเอดสและยาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตรของกองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1. พัฒนาความรู 
    1.1  การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.2  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    1.3  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    1.4  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
    1.5  การพัฒนาหลักสูตร 
    1.6  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
2. เชิดชูศาสนาวัฒนธรรม 
     การพัฒนาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. กาวลํ้าเทคโนโลยี 
     การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร 
4. สรางคนดีสูสังคม 
    4.1  การสงเสริมอาชีพ  พัฒนาคณุภาพชวีิต  และการกฬีานันทนาการ กิจกรรมเดก็และ

เยาวชน 
    4.2  การตอตานโรคเอดสและยาเสพตดิ 

 ขอบขายการบริหารงาน 

ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีบุคลากรจํานวน  103 คน  ประกอบดวย    
ขาราชการ  52  คน  ลูกจางประจํา  25  คน  และพนักงานจาง  26  คน  โดยมีนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดสระแกว  เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
 ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว เร่ือง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ไดกําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัด  แบงหนวยการบริหารออกเปน 
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         1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    
2.  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
3.  กองแผนและงบประมาณ 
4.  กองคลัง 
5.  กองชาง 
6. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
7. หนวยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ไดกําหนดภารกิจหนาที่ความ

รับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป  

ขององคการบริหารสวนจังหวัด และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด 
ในองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเฉพาะ 

2. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงาน
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  การประชุมกรรมการตาง ๆ  ของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม  การติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.  กองแผนและงบประมาณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปการตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4.  กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การพัสดุ และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  คาจาง  
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ  บํานาญฯ 

5.  กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ        
การกอสราง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

6.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาขั้น
พื้นฐาน งานแผนและวิชาการ งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานศึกษานอกระบบและ
สงเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  งานหองสมุด
ประชาชน และงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ 
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7. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  
เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี    
งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการหาประโยชนจากทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษารายละเอียดการบริหารงานของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ฝายบริหารการศึกษา 
 (1)  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  -  ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  -  พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  -   สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสรางความสัมพันธกับชุมชนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - สํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับใหเขาเรียนตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ 
  -  สนับสนุนสงเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
  -  จัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตางๆ 

 (2)  งานแผนและวิชาการ 
  -  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม  และเครือขายวิชาการเพื่อการศึกษา 
  -  งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

 (3)  งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
  -  นิเทศการศกึษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ ปฐมวัย 
  -  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
  -  ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  -  วิเคราะหและพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา 
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 (4)  งานการศึกษาพิเศษ  (กรณีที่ถายโอนศูนย/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ) 
  -  สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  -  สนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษาในสังกัด 

  -  สงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา แกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

  -  สนับสนุนศูนย/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (1)  งานศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
  -  ประสานการจัดการศึกษาผูใหญสายสามัญและอาชีพ 

  -  สงเสริมการจัดศูนยการเรียนชุมชน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู และสงเสริมการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยแกประชาชน 

  -  สงเสริมการจัดหองสมุด  ที่อานหนังสือพิมพหรือ ศูนยเผยแพรขาวสารขอมูลแก
ประชาชน 

  -  การจัดกิจกรรมกลุมสนใจเพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเพิ่ม
รายไดแกครอบครัว 
  (2)  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  -  จัดตั้งศูนยเยาวชน สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาเพื่อเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน 

  -  จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ดานตางๆ  แกเด็กและเยาวชน 
  -  จัดชมรมหรือกลุมกีฬา  ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดพัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
 
 

 (3) งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  -  จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
  -  จัดงานประเพณีและสงเสริมการอนุรักษประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรม  ตลอดจน

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -  จัดกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน และ ประชาสัมพันธใหแพรหลาย 
  -  รวบรวมขอมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินเพื่อการอนุรักษ และศึกษา

คนควา 
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  (4)  งานหองสมุดประชาชน 
  -  บริหารจัดการหองสมุดประชาชนของอําเภอ/จังหวัด ซ่ึงถายโอนมาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
  -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการความรูหลากหลายสาขาแก

ประชาชน 
  -  สงเสริมการสรางเครือขาย ถายทอดความรู และบริการเอกสารสิ่งพิมพเพื่อ

ประโยชนของประชาชน 
 (5)  งานบริหารทั่วไป 

  -  บริหารงานธุรการ 
  -  บริหารจัดการ บํารงุรักษาอาคารสถานที่ และ ยานพาหนะ 
  -  บริหารงานบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร 
  -  บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนคาจาง 
  -  ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เบิกจายเงินและจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ 
  -  ศึกษาและออกขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 สําหรับสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว มีจํานวน 6 แหง ซ่ึงเปน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด โดยมีจํานวนนักเรียนแตละแหง ดังตอไปนี้ 
 1.  โรงเรียนซับนกแกววิทยา  มีนักเรียนจํานวน  580  คน 
 2.  โรงเรียนบานแกงวิทยา  มีนักเรียนจํานวน  1,248  คน 
 3.  โรงเรียนเขาฉกรรจวิทยาคม  มีนักเรียนจํานวน  1,890  คน    
 4.  โรงเรียนทรัพยสมบรูณวิทยาคม  มีนักเรียนจํานวน  340  คน 
 5.  โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา  มีนักเรียนจํานวน  240  คน 
 6.  โรงเรียนสิริราชอนุสรณ  มีนักเรียนจํานวน  550  คน  
 

2.2  แนวคิด หลักการบริหาร 

ความหมายของการบริหาร 

คําวา การบริหาร (administration) มีความหมายคลายกับคําวา การจัดการ (management)        
ในดานความนิยม มักใชคําวา การบริหารในหนวยงานของรัฐหรือท่ีเกี่ยวกับการปกครอง และคําวา
การจัดการมักใชในองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเล็กที่มีคนนอย 
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การกําหนดคํานิยามคําวา การบริหาร ใหเขาใจชัดเจนตรงกันเปนเรื่องยากเพราะนักวิชาการ
ทางการบริหารใหคํานิยามแตกตางกันไปตามทัศนะของแตละบุคคลดังนี้ 

1. การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย ๆ อยางที่บุคคลรวมกันกําหนดโดยใช
กระบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 
2542, หนา 1) 

2. การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542, หนา 2) 

3. การบรหิาร หมายถึง การรวมมือกันทํางานของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยวัตถุประสงค 
ของการทํางานรวมกัน ในการรวมมือกันทํางานนั้นจะตองมีบุคคลที่เปนหัวหนาที่เรียกวา ผูบริหาร 
และการรวมมือกันนั้นจะจัดในรูปองคการประเภทตางๆ แลวแตวัตถุประสงคที่มีองคการนั้น ๆ 
(นิพนธ  กินาวงศ, 2541ก, หนา 14 – 15) 

4. การบริหาร หมายถึง การทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคกรเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใชทรัพยากร และเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(รุจิร ภูสาระและจันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 4-5) 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันกระทํา
ภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใชกระบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม 

 ความสําคัญของการบริหาร 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะบทบาทและ
ความสําคัญของการบริหารนั้น มีควบคูกับอารยธรรมและการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยู
รวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบงงานกันทําตามลักษณะของความรู 
ความสามารถ เมื่อกลุมสังคมมีการขยายเติบโตขึ้น มีความซับซอนมากขึ้น มนุษยก็เร่ิมสรางระเบียบ 
กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะใหเกิดความสําเร็จ สงบสุข เรียบรอย ขึ้นในองคการ 

ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 กูด (Good อางถึงใน นิพนธ  กินาวงศ, 2541ข, หนา 5) กลาววา การบริหารการศึกษา มี 2 นัย 
คือ หมายถึงการอํานวยการ การควบคุม และการดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับภาระหนาที่ทั้งมวลของ
โรงเรียน รวมทั้งงานดานธุรการดวยลักษณะหนาที่ทั้งหลายของโรงเรียนนั้น จะตองคํานึงถึงบั้นปลาย 
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ในการศึกษาเปนหลัก และหมายถึง การควบคุม การจัดการเรื่องราวตาง ๆ ของการบริหารโรงเรียน
อันเกี่ยวพันถึงกรรมวิธีทางการสอน เชน เร่ืองเกี่ยวกับครู นักเรียน โครงการสอน กิจกรรมตาง ๆ 
หลักสูตร อุปกรณการสอน และการแนะแนว เปนตน 
 นิพนธ  กินาวงศ (2541ข, หนา 5) กลาววา การบริหารการศึกษา คือกิจกรรมตาง ๆ ที่
บุคคลหลาย ๆ คน รวมมือกันพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดานนับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู 
ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม คานิยม ตรงกับความตองการทางสังคม โดยกระบวนการตาง 
ๆ ที่อาศัยการควบคุม ส่ิงแวดลอมใหมีผลตอบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ 
อยางเหมาะสมเพื่อใหบุคคลที่พัฒนาไปตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู 
 ชูชาติ พวงสมจิตร (2542, หนา 4 ) กลาววา การบริหารการศึกษา คือการดําเนินกิจการเพื่อ
พัฒนาคน ใหเปนคนดีของสังคมและมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 สรุปไดวาการบริหารการศึกษา คือ การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการบริหารงานโรงเรียน 
 ในการบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวผูบริหารตองทราบขั้นตอนการ
บริหารงานโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงข้ันตอนการ
บริหารงานโรงเรียนไวดังนี้ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 31-32) ไดแบงการบริหารออกเปน 3 สวน คือ สวน
เตรียมการ ไดแก การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ สวนที่เปนปฏิบัติการ ไดแก การจัดคน
เขาทํางาน การอํานวยการ การสรรหาทรัพยากร การติดตอส่ือสาร การประสานงาน และการกระตุน  
จูงใจ  และ สวนที่เปนการควบคุมประเมินผล ไดแก การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 13) กลาวถึงกระบวนการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปน นิติบุคคล วาตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกัน
โดยทั่วไปวา ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 
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2.3  แนวคิด หลักการของผูนําและภาวะผูนํา 

 ความหมายของผูนํา 
 สงวน  นิตยารัมภพงศ และสุทธิลักษณ  สมิตะสิริ (2544, หนา 1) ไดใหความหมายของ     
ผูนํา คือ ผูมีอิทธิพล สามารถทําใหคนเดินตามหรือทําตามในสิ่งที่ผูนําตองการพยายามจะทําใหคน
เดินตาม และการเดินตามนั้นมิไดหมายความวา ทํากันเฉพาะในขณะที่ผูนํานั้น ๆ มีอํานาจอยู 
สามารถทําใหเกรงกลัวจึงเดินตามในสิ่งที่ผูนําสั่งใหทํา แมวาผูนํานั้น ๆ ไมไดอยูในอํานาจแลว 
ผูคนก็ยังเดินตามทําตามในสิ่งที่ผูนําเหลานั้นพูดไว หรือปฏิบัติไวเปนแบบอยางสอดคลองกัน 
 อานันท  ปนยารชุน (2544, หนา 26-27) ไดใหความเห็นวา ผูนําไมใชผูที่จะนําคนอื่น แต
ผูนําที่ดีคือ ผูที่ผู อ่ืนอยากเดินตาม การที่จะเปนผูนําได และเปนผูนําที่ยั่งยืน ส่ิงที่ขาดไมไดคือ 
ความรูสึกผิด ความรูสึกชอบ รูสึกควร รูสึกไมควร โดยส่ิงซึ่งควบคุมการกระทําของตนเองนั้นก็คือ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
 พระธรรมปฏก (2544, หนา 2) ไดใหความหมายของผูนําวา คือ บุคคลที่จะมาประสานชวย
ใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยไมวาจะเปนการอยูรวมกันก็ตามหรือทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไป
ดวยดี สูจุดหมายที่ดีงาม 
 สรุปไดวา ผูนํา คือ บุคคลที่มีอิทธิพล และมีวิธีจูงใจใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
เพื่อจุดหมายความตองการที่กําหนดไว 

 ความหมายของภาวะผูนํา 
 ประเวศ  วะสี (2544, หนา 70-71) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ภาวะที่กอใหเกิดศรัทธาเปนที่
ยอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมนั้น ๆ  
 พรนพ  ทุกกะพันธ (2544, หนา 2) กลาววา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดี
งาม ความรู และความสามารถของบุคคลที่จะชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู
จุดหมายที่ดีงาม 
 พะยอม  วงศสารศรี (2542, หนา 196) กลาววา ภาวะผูนําเปนขบวนการที่บุคคลหนึ่งใช 
อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอื่น มีความกระตือรือรน เต็มใจ ทําในสิ่งที่เขา
ตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทางเชนเดียวกัน 
        กวี  วงศพุฒ  (2542, หนา  18) ไดใหความเห็นวา  ความเปนผูนําหรือภาวะผูนําเปน
กระบวนการของการสรางอิทธิพล  โดยการกระทําของบุคคลที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเห็นวาอิทธิพลที่ถูกตอง และการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับ
จุดมุงหมายขององคการ 
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 จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่ผูหนึ่งมีอิทธิพลตอ
บุคคลหรือกลุม กระตุนชี้นําใหบุคคลอื่น โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ  
การสรางแรงจูงใจใหแรงกระตุนในกลุม เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

 ความสําคัญของภาวะผูนํา 
 ผูบริหารเปนผูมีหนาที่บริหารงานตามภารกิจขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 
ซ่ึงไมวาศาสตรใด ๆ ที่มีอยูก็ไมแตกตางกันมากนักในเรื่องของหลักการ สวนที่แตกตางกันเปนเรื่อง
ของเทคนิคและประสบการณ การบริหารการศึกษากวาจะเห็นผลสําเร็จวาลมเหลวตองใชเวลานาน 
สวนทางดานธุรกิจนั้น ถาบริหารผิดจะเห็นผลไดเร็วมาก และบทลงโทษรุนแรงกวา ผูบริหารที่มี
ภาวะผูนําจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการใหเปนไปดวยความเรียบรอย คือ       
1) ชวยใหบุคลากรขององคการไดรับการประสานงาน และแนะนําการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 2) ชวยรักษาสถานภาพขององคการใหมีความมั่นคงโดยการ
ปรับเปล่ียน หรือปรับตัวตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 3) ชวยประสานฝายตาง ๆ 
ขององคการใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตภายในองคการ โดยเฉพาะในชวงที่องคการอยูใน
ระหวางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ชวยแกไขความขัดแยงระหวางสวนตาง ๆ และ        4) ชวย
ใหบุคลากรในองคการบรรลุถึงความตองการตาง ๆ ทั้งในดานความพึงพอใจและเปาหมายสวน
บุคคล โดยจะเปนผูที่ชักชวนจูงใจใหผูรวมงานมีความยินดี และมีความเต็มใจที่จะรวมมือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย (Steers, 1991 อางถึงใน นิติมา  เทียนทอง, 2544, หนา 14)  
 สรุปไดวา ความสําคัญของภาวะผูนําเปนตัวชวยหรือผลักดันสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง 
ๆ ขององคการใหเปนไปดวยความเรียบรอย รวมทั้งการรักษาสภาพองคการใหมั่นคง 

คุณลักษณะที่ดีของภาวะผูนํา 
 แกวขวัญ  วัชโรทัย (2541, อางถึงใน ธวัชชัย  เปรมปรีดิ์, 2543, หนา 109) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะของภาวะผูนําวา ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีอัธยาศัยดี มีเพื่อนฝูง มิตรสหายคบหาสังคม 
 2. รูจักตนเอง รูการประมาณตน การวางตนใหเหมาะสม 
 3. ตัดสินใจในทางที่เหมาะสม รักความยุตธิรรม ไมหูเบา มีจิตใจเมตตากรุณา 
 4. จดจําความผิดพลาดไวเปนบทเรียน และจดจําผลดีเลิศไวเปนหลักในการปฏิบัติตอไป 
 5. ยอมรับคําตักเตือนจากผูอ่ืน 
 6. มีชัยชนะดวยใจสุภาพ และพายแพอยางใจเย็น 
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 7. กลาที่จะทําใหส่ิงที่ไดรับมอบหมายแมวาจะเปนของใหม 
 8. กลาเผชิญความกลัวดวยใจบริสุทธิ์ 
 9. ระงับอารมณดวยสติปญญา แสดงกริยามารยาทใหเปนปกติเมื่อมีความโกรธ 
 พระธรรมปฎก (2544, หนา 22) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไววา 
 1. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได 
 2. ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาที่ปรึกษา และผูรวมการรวมงานที่ดี มีความรูความสามารถ 
และแสวงหาปญหาเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 3. ตองเปนคนไมประมาท 
 4. ตองเปนคนเขมแข็ง กระตือรือรนเอาจริงเอาจัง แมมีอุปสรรค มีภัยอันตราย มีปญหาก็ไม
ยอทอ วางตัวเปนหลักได และอยูในหลักไมหวั่นไหวไปตามเสียงขู 
 5. ตองทําได และชวยใหคนอื่นทําได ในสิ่งที่ตองการจะทํา 
 6. ตองเปนคนมองกวาง มองไกล ใฝสูง ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํานั้น 
แนนอนวาปญญาสําคัญที่สุด 
 สรุปไดวา คุณลักษณะของภาวะผูนําที่ดี คือ ความมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ              
มีการศึกษาดี มีคุณธรรม มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความประพฤติดี     
มีมนุษยสัมพันธดี ไมมีความเห็นแกตัว มีความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
และเปนผูที่มีความปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม 
 

2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแบบใหม หรือเปน
กระบวนทัศนใหม (new paradigm) ของภาวะผูนํา (Bass, 1997, p.133) โดยมี เบอรน (Burns, 1978 
อางถึงใน Mosley, Paul & Megginson, 1996, p.142) และ แบสส (Bass, 1985) เปนสองทานแรกที่
ไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงใหเห็นวาเปนทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูนําแบบ
ใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ไปสู
ความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน (visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสรางพลังจูงใจ 
(empowering) เปนผูมีคุณธรรม (moral agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซ่ึงภาวะผูนํา
ลักษณะนี้กําลังเปนที่ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสับสนอยางใน
ปจจุบันนี้ (Mosley, Paul & Megginson, 1996, p.142) 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สมมติฐานของสมาชิกในองคการ สรางความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธที่
สําคัญขององคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับอิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตาม แตอิทธิพล
นั้นเปนการใหอํานาจแกผูตามใหกลับกลายมาเปนผูนํา และผูที่ เปลี่ยนแปลงหนวยงานใน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงไดรับการมองวา
เปนกระบวนการที่เปนองครวม และเกี่ยวของกับการดําเนินการของผูนําในระดับตาง ๆ ในหนวย
ยอยขององคการ (Muchinsky, 1997, p.373) 

ความหมายของภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยที่พบโดยทั่วไป เชน ภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2544, หนา 60) ภาวะผูนําการปฏิรูป (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 
2544 หนา 60) ภาวะผูนําแบบแปลงรูป  (เศาวนิต  เศาณานนท, 2542, หนา 128) และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (ประเสริฐ  สมพงษธรรม, 2538, หนา 1) สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคําวา “ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง” จากการศึกษาคนควาพบวา มีผูใหความหมายของ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ไวหลายทาน ดังนี้ 
 กัลยานี  พรมทอง (2546, หนา 62) หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงใหเห็น
ในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ความพยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้น
กวาความพยายามที่คาดหวัง เปนผลใหการปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพไปสูระดับที่สูงขึ้น โดยผูบริหารแสดงบทบาท ทําใหผูรวมงานรูสึกไววางใจ ตระหนักรู
ภารกิจ และวิสัยทัศน มีความจงรักภักดีและเปนขอจูงใจใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจ
ของตน ซ่ึงจะนําไปสูประโยชนขององคกร 
 คอนเกอร และคานันโก (Conger & Kanungo; 1987, อางถึงใน Yukl & Fleet, 1992 p.175) 
ไดเสนอทฤษฎีผูนําแบบมีบารมี โดยยึดตามสมมติฐานที่วาบารมีนั้นเปนปรากฏการณแบบการ
สงเสริม คือ ผูตามจะเปนผูเสริมสรางคุณลักษณะพิเศษใหกับผูนํา โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผูนํา และผลจากพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมเหลานั้นประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
 1. การกระตุนแนวความคิดที่มีความแตกตางจากแนวความคิดเดิมอยางมาก แตอยูในอัตรา
ที่ผูตามยังสามารถรับได 
 2. การนําตัวเขาแลก หรือเสี่ยงกับการสูญเสียสถานะการเงิน หรือสมาชิกในองคการเพื่อ
แนวคิดที่ตนมุงมั่น 
 3. ดําเนินการในทางที่ปกติมักไมทํากัน เพื่อจะบรรลุในแนวความคิดที่มีอยูของตน 
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 สําหรับคุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นของผูนํา ประกอบดวย 
 1. ความมั่นใจในตนเอง 
 2. ทักษะการจัดการในการสรางความประทับใจ 
 3. ความสามารถในการคิดประเมินสถานการณและโอกาส รวมทั้งขอจํากัด 
 4. มีความรูสึกไวตอสังคม และมีการเอาใจเขามาใสใจเรา (empathy) ในความตองการและ
ในคานิยมของผูตาม ผูนําแบบมีบารมีมักจะเกิดขึ้นเม ื่อมีวิกฤติการณที่ตองการการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ หรือผูตามไมพอใจสถานะเดิม อยางไรก็ตาม แมวาจะไมไดมีวิกฤติการณเกิดขึ้นก็ตาม ผูนํา
แบบนี้มักจะแสดงสิ่งตาง ๆ ที่เหนือธรรมดาในการจัดการเรื่องตาง ๆ  
 นอกจากนี้ คอนเกอร (Conger, 1989 อางถึงใน Muchinsky, 1997, pp. 374-375) ไดอธิบาย
วา ภาวะผูนําแบบมีบารมี อาจจะมีลักษณะบารมีหรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เชน ผูนําจะทํา
โครงการขนาดใหญเพื่อโฆษณาเกินจริง เนื่องจากผูนําประเมินตนเองสูงเกินไป และการไมยินดีที่
จะหารือหรือยอมรับคําแนะนําจากผู อ่ืน  ผูนําแบบนี้จะลมเหลวในการสรางผู สืบทอดที่มี
ความสามารถ และมักจะทําใหลูกนองออนแอและคอยพึ่งผูนํา และอาจบอนทําลายหรือขจัดผูที่มี
ศักยภาพที่จะเปนผูสืบทอดผูนํา  

ทิชี และดีวานนา (Tichy & Devanna, 1990, pp. 19-32) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง และไดสรุปคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบนี้ ดังนี้ 
 1. มีลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (identification as a change agent) กลาวคือ 
คุณลักษณะหรือภาพพจนของผูนํา จะเปนลักษณะที่พยายามเปลี่ยนแปลงนําการพัฒนาตาง ๆ มาสู
องคกร หรือผูที่สรางสรรคปรับปรุง 
 2. กลาพูด กลาทํา (courage and outspokenness) ผูนําลักษณะนี้ จะเปนผูนําที่กลาเสี่ยง 
สามารถที่จะยอมรับ กลาเผชิญกับความจริง แมวาจะเปนสิ่งที่เปนปญหาอยางมาก และสามารถที่จะ
เปดเผยในสิ่งที่เปนจริงไดกับบุคคลอื่น แมวาเปนสิ่งที่บุคคลเหลานั้นไมตองการรับฟง 
 3. มีความเชื่อในบุคคล (belief in people) บุคคลประเภทนี้ แมจะมีอํานาจ แตก็มี
คุณลักษณะที่สนใจกับความตองการของบุคคลอื่น พยายามที่จะใหอํานาจกับคนอื่น ๆ แทนที่จะใช
วิธีเผด็จการอยางเดียว 
 4. ความเชื่อมั่นในคุณคาเปนแรงผลักดัน (value - driven) บุคคลประเภทนี้ โดยทั่วไปแลว 
จะปลูกฝงใหลูกนองเชื่อมั่นในคุณคาที่ดี เพื่อใหเกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 
 5. เปนผูที่ใสใจในการเรียนรูตลอดชีวิต (life – long learning) ผูนําแบบนี้ จะมองความ
ลมเหลววาเปนบทเรียน และมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
พยายามปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมการบริหาร 
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 6. ความสามารถในการเผชิญกับความสลับซับซอน ความคลุมเครือ ความไมแนนอน 
(ability to deal with complexity, ambiguity and uncertainty) ผูนําแบบนี้ สามารถที่จะจัดการ
แกปญหาที่สลับซับซอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 7. เปนผูที่มองการณไกล (visionary) ผูนําลักษณะนี้ จะเปนผูที่มองการณไกลและพยายาม
นําความฝนมาทําใหเปนจริงได 
 แบนดูรา (Bandura, n.d. อางถึงใน Bass, 1985, p.16) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
ผูทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เปนผูควบคุมบังคับตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงทําให
มาตรฐานของการปฏิบัติและความสามารถสูงขึ้น และเปนผูสรางแรงบันดาลใจใหผูตามปฏิบัติให
ถึงมาตรฐานนั้น 
 แบส (Bass, 1999, p.11) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูนําที่ทําใหผูตามอยู
เหนือกวาความสนใจในตนเอง ผานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ        
การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ การบรรลุสัจจการแหงตน ความเจริญรุงเรืองของสังคม 
องคกรและผูอ่ืน นอกจากนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมจะชวยกระตุนความสามารถ
ของงานในชีวิตของผูตามใหสูงขึ้น อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทาง
ศีลธรรมใหสูงขึ้นดวย  

แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา 
สามารถเห็นไดจากผูนําที่มีลักษณะดังนี้  มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผู
ตาม ใหมองงานของพวกเขาในแงมุมตาง ๆ ใหม ๆ ทําใหเกิดความตระหนักรูในเรื่องภารกิจ 
(mission) และวิสัยทัศน (vision) ของทีมและขององคกร มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน
และผูตาม มองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูส่ิงที่ทําใหกลุมไดประโยชน ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจตั้งแตตนและบอยครั้งมากกวาที่พวก
เขาคิดวามันจะเปนไปได ผูนําจะทาทายความคาดหวังและมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น  

ประเสริฐ  สมพงษธรรม (2538, หนา 51-52) ไดสรุปแนวคิดของทิชีและอูลรีส (tichy and 
ulrich, 1990, p.2) ไววา มีแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองคกร เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิผลนั้น   
ผูที่มีสวนสําคัญ คือ ผูบริหารองคกรจะตองมีภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership) โดยตองทํา 3 กิจกรรม คือ 
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1. การสรางทัศนภาพ (creation of a vision) ผูนําตองสรางทัศนภาพขององคกรในอนาคต 
ใหสมาชิกที่เปนบุคคลสําคัญขององคการมีสวนรวมรับรูในทัศนภาพ ผูนําเปนแกนสําคัญในความ
รับผิดชอบตอทัศนภาพ ผูนําจําเปนตองมีความคิดในเชิงบูรณาการ สรางสรรค หยั่งรูและอุปนัย การ
สรางทศันภาพดังกลาว ควรจะสอดคลองกันในเรื่องปรัชญาและแบบ ทั้งของผูนําและองคกร 

2. การสรางความผูกพัน (mobilization of committment) บุคลากรขององคกรหรืออยางนอย
สวนใหญตองยอมรับภารกิจและทัศนภาพใหม และการกระทําใหเกิดขึ้น ผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตองเขาใจผูตามอยางลึกซึ้ง ควรทําใหองคกรมีชีวิตชีวาแตกตางจากผูนําคนกอน     

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งเปนมาแตเดิม (institutionalization of change) องคกรจะตองไดรับ
การปรับใหมีรูปพฤติกรรมใหม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองทําทัศนภาพใหเปนจริง  ภารกิจ 
ตาง ๆ ตองมีการกระทํา ปรัชญาตองนําไปสูการปฏิบัติ ความเปนจริง การกระทําและการปฏิบัติใหม
ตาง ๆ ตองมีสวนรวมกันทั้งองคกร วิธีการติดตอส่ือสาร การตัดสินใจและระบบการแกปญหาเปน
เครื่องมือที่ทําใหทัศนภาพกลายเปนความจริงได การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนมาแตเดิมจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองการรูปแบบและการเสริมแรงของวัฒนธรรมใหมที่เหมาะสมกับองคกร ระบบทรัพยากร
มนุษยในการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินและการใหรางวัลเปนเรื่องหลักสําหรับการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว (วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 34)  

เศาวนิต  เศาณานนท (2542, หนา 119-121) ยังไดสรุปงานวิจัยตามแนวคิดของโรเบิรท 
(Robert, n.d.) ไดศึกษาผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเรียกภาวะผูนําแบบนี้วา ผูนําแบบแปลงรูป 
(transformational leadership) โดยการวิเคราะหเฉพาะกรณีอยางลึก ไดวิเคราะหกระบวนการทํางาน
ของผูบริหารโรงเรียนของรัฐแหงหนึ่ง ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดมาจากเอกสารงานวิจัยและ
บทความในหนังสือพิมพที่มีผูนํามาเขียน สังเกตการณประชุมทั้งเปนทางการ การสัมภาษณตัวผูนํา 
ครู ผูปกครอง นักเรียน และบอรดการศึกษาของรัฐ ผูบริหารในโรงเรียนนี้ พบวา มีประสิทธิภาพ 
เพราะเปนผูที่สามารถตัดงบประมาณตาง ๆ ใหนอยลง ในขณะที่ยังมีงานพัฒนาและการริเริ่มงาน  
ใหม ๆ ครูทั้งหลายยกยองในความพยายามของผูนําของเขา ถึงแมวาผูนําจะมีแผนงานในการตัดบาง
โครงการและลดงานที่เขาเสนอลง นอกจากนั้น ยังพบขั้นตอนดําเนินงานที่ทําใหผูนําแปลงรูป
ประสบความสําเร็จคือ 1) การกําหนดกรอบการเสนอ เพื่อเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลง            
2) พัฒนากลยุทธใหมรวมกันของบุคลากรโดยการประชุมหารือ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ            
3) ปรับเปลี่ยนบุคคลในตําแหนงสําคัญที่ตองอาศัยความสามารถและความพยายามอยางตอเนื่อง จึง
จะทําการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ 4) กําหนดวัตถุประสงค แผนปฏิบัติงาน วิธีการรายงาน
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน โดยใหผูปฏิบัติงานเปนผูริเร่ิมและความเห็นชอบรวมกันในวิธีการ 
5) สรางแรงกดดันโดยใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน ผูปกครอง คณะกรรมการการศึกษา 
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หรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกวามาเปนคนเสนอแนะขอคิดวาตรงไหน  ควรมีการตัด
งบประมาณรวมทั้งมีการบริหารงบประมาณดานอื่นของการศึกษาอยางไร 6) ฝกอบรมใหสมาชิกใน
โรงเรียนรูวิ ธีที่จะนําเสนอตอสาธารณะ  เพื่อลดแรงกดดันในการตัดงบประมาณ  และขอ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดงบประมาณดวย 

สรุปไดวา การศึกษาของโรเบิรท (Robert, n.d.) จะเนนกระบวนการแปลงรูปของผูนําวามา
จากการริเร่ิมในการจัดการมากกวาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือเปล่ียนแปลงองคกร 

เศาวนิต  เศาณานนท (2542, หนา 119-121) ไดสรุปงานวิจัยของเบนนิส และนานัส 
(Bennis & Nanus, 1985, บทคัดยอ) ไววา ผูนําจะมีลักษณะที่พบเห็นธรรมดา ไมวาจะเปน
บุคลิกภาพและพฤติกรรมทั่วไป อยางไรก็ตาม ก็มีส่ิงที่ชี้วัดใหเห็นวา อะไรเปนปจจัยที่ชวยทําให
ผูนําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาไดสรุปขอคิดเห็นเพื่อใหผูนําไดนําไปใชในการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการของตนในภาวะที่ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหสามารถพา
องคกรใหอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ (Bennis & Nanus, 1985, pp. 102-103)  

1. พัฒนาวิสัยทัศน (developing vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนที่ดีสําหรับองคกรในอนาคต 
แมวามันจะดูเปนความฝน แตอยางไรก็ตาม ตองใหเห็นงานที่จะทําอยางชัดเจน และตองเปนผู
รวบรวมพลังของสมาชิกใหทุมแรง ทุมใจ ทําใหความฝนนั้นเปนจริงใหได โดยที่ผูนําจะตองมี
ลักษณะดังนี้ “ผูนําจะตองสนใจวาอะไรกําลังจะเกิดขึ้น จะตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับองคการในอนาคต จะตองกําหนดทิศทาง และแนวทางในการดําเนินงานของทุกคนใน
องคกร” ซ่ึงกลาวมานี้ ถือวา เปนหลักสําคัญพื้นฐานที่ถูกยอมรับวาเปนผูนํา ไมวาผูนําจะเปน
วิทยากร (conduction) ผูบัญชาการเหลาทัพ (army generals) ผูฝกสอนฟุตบอล (football coach) 
หรือผูบริหารโรงเรียน ฯลฯ สําหรับภารกิจที่สําคัญที่ควรมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
สนับสนุน คือ การสรางแรงดลใจใหผูปฏิบัติงาน โดยทําใหรูวางานของเขามีความหมายตอองคกร
และสนองความตองการพื้นฐานของเขาได ใหลูกนองไดรูถึงคุณคาของตนเองวาเปนสวนหนึ่งของ
องคกรหรือการเปลี่ยนแปลงและภารกิจ ที่วิสัยทัศนจะตองเปนตัวช้ีแนวทางของการตัดสินใจตาง ๆ 
ดานงบประมาณ บุคลากร ความคิดริเริ่ม และความเกี่ยวของของบุคลากรในทุกระดับ ส่ิงที่เปน
ปญหา ก็คือ ทําอยางไรผูนําจึงจะไดมาซึ่งวิสัยทัศน หรือมีวิสัยทัศนที่ดีและสนองตอความตองการ
ดังกลาวไดโดยไมมีความคลุมเครือ หรือไมชัดเจนดังที่พบเห็น และลึก ๆ ผูนําขาดผูสนับสนุน
วิสัยทัศน ผูนําตองสรางเครือขายทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานสนใจรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดยเฉพาะผูมีมุมมองตาง ๆ วิสัยทัศนนั้นควรไดมี
การคัดเลือกจากที่เสนอหรือคิดหลายมุมมอง ผูนําที่ดี ที่เกงตองสามารถทําใหวิสัยทัศนเปนที่เขาใจ
งาย และมีเหตุผลที่ทุกฝายจะเห็นชอบรวมกัน และท่ีสําคัญตองสามารถใหทุกอยางยอมรับวาเปน
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เร่ืองที่เปนจริงได และสามารถทําใหเกิดขึ้นหรือสําเร็จไดตามเปาหมาย วิสัยทัศนที่ดีมีความสามารถ
ในการวินิจฉัยและวิเคราะห เปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน แตสัญชาติญาณและความคิด
ริเร่ิมก็เปนสิ่งสําคัญและจําเปนเชนกัน การศึกษาวิจัยของเบนนิสและนานัส สอดคลองกับการศึกษา
อ่ืน ๆ ที่พบวาองคกรที่ขาดวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง โดยเฉพาะ
ใน 2 ศตวรรษที่ผานมา ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงของคานิยมในสังคมรอบดาน การคาภายใน 
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของความตองการของผูปฏิบัติงาน และ
แรงกดดันจากภายนอก เชน ผูถือหุนธนาคาร เจาของเงินกู และสหภาพแรงงาน เปนตน 

2. พัฒนาความผูกพันและศรัทธา (developing commitment and trust) การพัฒนาวิสัยทัศน
ที่ดีและนาสนใจอยางเดียวไมพอ แตตองเปนตัวส่ือสารวัฒนธรรมขององคการไดดวย การ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศนตองเปนเรื่องของการชักชวน และสรางแรงดลใจ ไมใชประกาศิตหรือการ
บังคับใหทํา ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักจะมีสํานวนที่จับใจ คําอุปมาอุปมัย คําขวัญ สัญลักษณ และพิธี
การตาง ๆ ที่จะสรางแรงดลใจใหเกิดการยอมรับรวมกัน และพรอมที่จะปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความ
เต็มใจและผูกพัน วิสัยทัศนตองเนนใหเห็นความแตกตางในสิ่งตาง ๆ ในแตละระดับ จากภารกิจที่
ไมชัดเจน พรอมดวยแผนงานและนโยบาย วิสัยทัศนจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําทางดาน
การตัดสินใจ และการกระทําการเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดที่โครงสรางและกระบวนการของการ
จัดการ โดยตองคงรักษาไวที่คานิยม วัตถุประสงคของวิสัยทัศนใหมนั้น กระบวนการยอมรับ
เห็นชอบและผูกพันกัน แตอยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบหลักก็ยังคงอยูกับผูนํา ไมใชมอบหมายให
ผูนําคนอื่น การยอมรับ เห็นชอบ และผูกพันตอวิสัยทัศนของผูปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับความศรัทธา
ของเขาตอผูนําดวย ผูนําที่ไมเปนที่ศรัทธา ไมสามารถจะทําใหวิสัยทัศนใหมเปนที่ยอมรับได 
ศรัทธาของผูนําขึ้นอยูกับการยอมรับในความเชี่ยวชาญของผูนํา รวมทั้งควรมีหลักการและ
พฤติกรรมการทํางานที่สม่ําเสมอ การไมสม่ําเสมอจะลดการยอมรับในความชัดเจนของวิสัยทัศน 
และการขาดความเชื่อมั่นในผูตามก็จะเปนตัวปดกั้นความนาสนใจของวิสัยทัศนนั้นโดยสิ้นเชิง ผูนํา
จะตองแสดงการยอมรับตอคานิยมของผูทํางาน และแสวงหาวิธีการที่ใชกระตุนพฤติกรรมการ
ทํางานของพวกเขาที่ไมขัดตอคานิยม 

3. สนับสนุนการเรียนรูขององคกร (facilitation organizational learning) ส่ิงที่คนพบโดย
เบนนิส และนานัส ก็คือการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในองคการ ผูนําจะตองพัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนความรูใหมใหแกสมาชิกขององคการ จากประสบการณของความสําเร็จและลมเหลวที่ผาน
มา ผูนําตองรูถึงความจําเปนของขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะเหตุการณท่ีไม
อาจคาดการณได ผูนําตองเปนผูติดตามการตอบสนองของผูตาม และบุคลิกภาพภายนอกตอ
แนวความคิดของผูนํา ตองสรางเครือขายและหาขอมูลเครือขายในการสรางแผนกลยุทธ ผูนําตอง
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ใชการทดลองเพื่อกระตุนใหการประดิษฐใหม ๆ เพื่อใชในการผลิตผลใหม ผูนําตองเห็นวาการ
ผิดพลาดเปนของธรรมดาและเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ทั้งตองใชประโยชนจากการผิดพลาด
นั้นมาปรับปรุงในการเรียนรูและพัฒนา ในการที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกการเรียนรูของ
สมาชิกอื่น ๆ ในองคการ ผูนําตองกระตุนนําในระดับตาง ๆ ใหมีการวางแผนงานในการพัฒนา
ลูกนองตนเอง และสนับสนุนใหมีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผน       
และการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัว และทิศทางที่เปล่ียนแปลงไป (วรรณี 
หิรัญญากร, 2546, หนา 31) 

เศาวนิต  เศาณานนท (2542, หนา 128) ไดวิเคราะหและสรุปภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
โดยเรียกผูนําแบบนี้วา “ผูนําแบบแปลงรูป” ดังนี้ ภาวะผูนําแบบแปลงรูป จะเพิ่มแรงจูงใจใหแก     
ผูตาม โดยการกระตุนใหผูตามมีความตองการสูงขึ้น ใหโอกาสผูตามแสดงถึงความคิดที่มีคุณธรรม 
และใหอํานาจแกผูตาม 

สุมาลี  ขุนจันดี (2541, หนา 83) หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูนําตองการเพิ่มระดับความ
พยายามของผูตาม เพื่อใหปฏิบัติงานตามการคาดหวัง โดยผูนําทําใหผูตามเกิดความรูสึกไววางใจ 
ยินดี จงรักภักดี และนับถือผูนํา ทําใหผูตามกลายเปนผูที่ศักยภาพเปนนักพัฒนา เปนผูเสริมแรงได
ดวยตนเอง ควบคุมตนเองได โดยผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สอดคลองกัน
คือ การยกระดับความรูสึกความสํานึกของผูตาม โดยใหเห็นความสําคัญและคุณคาของผลลัพธที่
ตองการ และวิธีการที่จะบรรลุผลตามผลลัพธที่ตองการนั้น ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชนสวน
ตน แตอุทิศงานเพื่อทีมงาน องคกรและนโยบาย โดยการกระตุนระดับความตองการของผูตามให
สูงขึ้นตามระดับความตองการของมาสโลว (Maslow)  

อําไพ  อินทรประเสริฐ (2542, หนา 56) ไดเรียกผูนําแบบนี้วา “ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ” 
โดยกลาววา ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะมีลักษณะเปนผูนําที่มองการณไกล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ทันตอเหตุการณ สามารถโนมนาวจิตใจลูกนองไดดี 

 ความเปนมาและแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผูนําที่เริ่มตนมากอน
คือ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมี (charismatic leadership) โดย แมกซ เวเบอร (Max Weber) ใน
ทศวรรษที่ 1920 ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมี เมื่อผลงานของเขาไดแปลเปนภาษาอังกฤษ 
ในป ค.ศ.1947 ไดกระตุนความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตรที่ศึกษาดานภาวะผูนํา 
ตอมาในทศวรรษที่ 1980 นักวิจัยทางจิตวิทยาและการจัดการ ไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะ
ผูนําแบบมีบารมีนี้ เนื่องจากในชวงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟนฟูองคการตาง ๆ อยาง
มาก และผูบริหารองคการตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันวามีความตองการและจําเปนตอง
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มีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เพื่อใหองคการสามารถอยูไดในสภาวะที่มีการ
แขงขันทางเศรษฐกิจสูง (Yukl & Fleet, 1992, pp. 147-187) 
 ภาวะผูนําแบบมีบารมี  หมายถึง  ภาพความคิดของผูตามที่วาผูนําเปนผูที่มีพรสวรรค มี
ความเปนพิเศษ และเหนือคนทั่วไป (Burns, 1978 อางถึงใน Muchinsky, 1997, p. 374) ผูตามจะมี
ความเชื่อมั่นเคารพบูชาในตัวผูนําในลักษณะที่เปนวีรบุรุษ เหนือมนุษยหรือเปนเทพ เฮาส (House, 
1977 อางถึงใน Muchinsky, 1997, p. 374) ไดเสนอทฤษฎีที่ช้ีวา ผูนําแบบมีบารมีมีพฤติกรรม
อยางไร โดยระบุตัวบงชี้ความเปนผูนาํแบบมีบารมีวา จะรวมเอาความเชื่อมั่นของผูตามในความถูก
ตองของผูนํา การยอมรับอยางปราศจากคําถามตอผูนํา ความหลงใหลในตัวผูนํา รวมทั้งความตั้งใจ
ที่จะเชื่อฟง ดวยทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีนี้ ระบุถึงลักษณะของผูนําที่ไดรับการมองวาเปนผูมี
ความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผูนําจะมีความตองการในอํานาจอยางแรงกลา มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูงและมีความตั้งใจสูง พฤติกรรมของผูนําแบบมีบารมีจะประกอบดวย 1) การสรางภาพประทับใจ
ใหผูตามมีความมั่นใจในตัวผูนํา 2) ประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายทางอุดมการณเพื่อสรางความ
ผูกพันในผูตาม 3) ส่ือสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังอยางสูงที่ผูนํามีตอผูตาม 4) แสดงความ
มั่นใจในความสามารถของผูตาม เพื่อสรางความมั่นใจแกผูตาม นอกจากนี้ ผูนําแบบมีบารมีจะมีการ
สรางวิสัยทัศนในอนาคต ทําใหผูตามมีชีวิตที่ดีและมีความหมายมากขึ้น และผูนําจะสรางตัวอยาง
ในพฤติกรรมของตนเพื่อเปนโมเดลทางพฤติกรรมใหกับผูตาม (Behavior Modeling) และหากมี
ความจําเปน ผูนําก็จะแสดงออกเพื่อกระตุนจูงใจผูตามตามความเหมาะสมดวย 
 แบส (Bass,1985, pp. 35-51) ไดระบุขอจํากัดบางประการของผูนําแบบมีบารมี และไดมี
การแนะนําใหขยายทฤษฏีใหครอบคลุมถึงลักษณะเสริมพฤติกรรม ตัวบงชี้บารมี สภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวย ตัวอยางเชน แบสเสนอวา ผูนําแบบมีบารมี มักจะเกิดขึ้นกับการใชอํานาจแบบปกติ 
ลมเหลวในการจัดการกับวิกฤติการณ และยังเปนที่นาสงสัยเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อดั้งเดิมของ
ผูนําแบบนี้  ดังนั้น ตอมาในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass, 1999, p. 12) ไดใชคํา
วา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence) แทนคําวา การสรางบารมี (charisma) 
หมายถึง การมีอิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณที่ระดับสูงสุดของจริยธรรม คือ ความไมเห็นแกตัว ซ่ึงทั้ง
ผูนําและผูตามจะมีการอุทิศตัวอยางดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ซ่ึงแบส (Bass) ไดใหเหตุผลใน
การใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แทนคําวา การสรางบารมีเนื่องจาก 1) การสรางบารมี 
เปนตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เชน การฉลอง ซ่ึงมีลักษณะเปนการ  
โออวดหรือแสดงความตื่นเตนเกินจริง 2) การสรางบารมี มีความสัมพันธมากเกินไปกับการ
ปกครองแบบเผด็จการ และความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเทียม เชน ฮิตเลอร (Hitler) มุสโสลินี 
(Mussolini) 3) สําหรับผูวิจัยบางคน เชน เฮาส (House, 1995 อางถึงใน Bass, 1999, p.12) และ   
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คอนเกอร และคานันโก (Conger & Kanungo, 1978 อางถึงใน Bass, 1985, p. 20) กลาววา การสราง
บารมี คือ การรวบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแตการสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน
ปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้น ในการฝกอบรมและในวัตถุประสงคงานวิจัย
ของแบสจึงใชคําวา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แทนคําวา การสรางบารมี  
 หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดเกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําแนวใหมขึ้น คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ที่ไดมี
การกลาวถึงคือ ทฤษฏีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของเบอรน (Burns) ในป ค.ศ.1978 และแบส 
(Bass) ในป ค.ศ.1985 แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของสนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนําตามทฤษฎีดวย คือ 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส (Bass, 1985, p. 20) ในที่นี้จะกลาวถึงแนวคดิทฤษฎีทั้งสอง
ทฤษฎีดังตอไปนี้ 

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ของเบอรน 
 ในทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตอนเริ่มตนไดรับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิงบรรยาย
ผูนําทางการเมือง โดยเบอรน (Burns, 1978 อางถึงใน Yukl & Fleet, 1992, pp.175-176) อธิบาย
ภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตาม และในทางกลับกันผูตามก็สงอทิธิพลตอการ
แกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดทั้งในระดับแคบที่เปน
กระบวนการที่สงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล (individual) และในระดับกวางที่เปนกระบวนการในการ
ใชอํานาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของเบอรน ผูนําการเปลี่ยนแปลง
พยายามยกระดับของการตระหนักรูของผูตาม โดยการยกระดับแนวความคิดและคานิยมทาง
ศีลธรรมใหสูงขึ้น เชน ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม 
โดยไมยึดตามอารมณ  เชน ความกลัว ความเห็นแกตัว ความอิจฉาริษยา ผูนําจะทําใหผูตามกาวขึ้น
จาก “ตัวตนในทุก ๆ วัน” (Everyday Selves) ไปสู “ตัวตนที่ดีกวา” (Better Selves) เบอรน (Burns, 
1978, p.4) มีแนวคิดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการ
ทุกตําแหนง ซ่ึงอาจจะเปนผูนําหรือเปนผูตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวา 
หรือต่ํากวาก็ได เบอรน (Burns, 1978 p.4) เห็นวา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความ
แตกตางกัน ในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงเกิดไดใน 3 
ลักษณะคือ 
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 1. ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอกับผู
ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการ และ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการอยูในระดับขั้นแรก
ตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy Theory)  
 2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผูนําจะตระหนักถึงความ
ตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ
ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝาย คือ เปล่ียนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ
ตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึก (conscious) และ
ยกระดับความตองการของมาสโลว และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ และยึดถือคานิยม
เชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันตภิาพ และสิทธิมนุษยชน 
 3. ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (moral leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปนผูนํา
แบบจริยธรรมอยางแทจริง เมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของทั้งผูนําและผูตามใหสูงขึ้น และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของผูนําจะเกิดขึ้น
เมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวางคานิยม
กับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับขั้นที่สูงกวาเดิมตามลําดับขั้นความ
ตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรก แลวจึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพ 
ทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงขึ้น 
 สภาวะผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน มีลักษณะเปนแกนตอเนื่อง ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมุงเปลี่ยนสภาพไปสู
ภาวะผูนําแบบจริยธรรม 

 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ของแบส 
 ตอจากทฤษฎีของเบอรน แบส (Bass, 1985, p.20) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําที่มีรายละเอียด
มากขึ้น เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการ และไดช้ีใหเห็นความแตกตางระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี (charismatic) และแบบแลกเปลี่ยน (transactional) นิยาม
ภาวะผูนําในแงของผลกระทบของผูนําที่มีตอตัวผูตาม ผูนําเปลี่ยนสภาพผูตามโดยการทําใหพวกเขา
ตระหนักในความสําคัญและคุณคาในผลลัพธของงานมากขึ้น หรือโดยยกระดับความตองการของ  
ผูตาม หรือโดยชักจูงใหพวกเขาเห็นแกองคการมากกวาการสนใจของตนเอง (self - interest) ผลจาก
อิทธิพลเหลานี้  ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวผูนํา  และไดรับการจูงใจใหทําสิ่งตาง ๆ 
ไดมากกวาที่คาดหวังในตอนแรก แบสเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนมากกวาคําเพียงคําเดียว
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ที่เรียกวา บารมี (charisma) บารมีไดรับการนิยามวา เปนกระบวนการซึ่งผูนําสงอิทธิพลตอผูตาม 
โดยการปลุกเราอารมณที่เขมแข็ง และความเปนเอกลักษณของผูนํา แบสเห็นวาบารมีมีความจําเปน 
แตไมเพียงพอสําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ยังมีสวนประกอบที่สําคัญอีกสามสวนของภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุนทางปญญา (intellectual 
stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (individualized consideration) และการสรางแรง
บันดาลใจ (inspirational motivation) ทั้งสามองคประกอบรวมกับการสรางบารมีเปนองคประกอบ
ที่มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกผูตาม ผลที่ผสมผสานนี้ทําใหผูนําการ
เปล่ียนแปลงแตกตางกับผูนําแบบมีบารมี นอกจากนี้ ผูนําการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง 
(empower) และยกระดับผูตาม ในขณะที่ผูนําแบบมีบารมีหลายคนพยายามที่จะทําใหผูตามออนแอ
และตองคอยพึ่งพาผูนาํ และสรางความจงรักภักดีมากกวาความผูกพันในดานแนวคิด แบสใหนิยาม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทางที่กวางกวาเบอรน โดยไมใชเพียงแคการใชส่ิงจูงใจ (Incentive) 
เพื่อใหมีความพยายามมากขึ้น แตจะรวมการทําใหงานที่ตองการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อการใหรางวัล
ตอบแทน และแบสยังมองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 
แตไมใชกระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน แบสยอมรับวาในผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําทั้ง
สองแบบ แตในสถานการณหรือเวลาที่แตกตางกัน 
 แบส (Bass, 1999, p.118) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนผูนําที่ทําใหผูตามอยู
เหนือกวาความสนใจในตนเอง ผานทางการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (idealized influence or 
charisma) การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา หรือการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (achievement) การบรรลุ 
สัจจการแหงตน (self - actualization) ความเจริญรุงเรือง (wellbeing) ของสังคม องคการและผูอ่ืน 
นอกจากนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่จะชวยกระตุนความหมายของงานในชีวิตของผู
ตามใหสูงขึ้น อาจจะชี้นําหรือเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาความตองการทางศีลธรรมใหสูงขึ้น
ดวย 
 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา 
สามารถเห็นไดจากผูนําที่มีลักษณะดังนี้  มีการกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและ 
ผูตามใหมองงานของพวกเขาในแงมุมใหม ๆ ทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ (mission) และ
วิสัยทัศน (vision) ของทีมและขององคการ มีการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู
ระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักนําใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวา
ความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูส่ิงที่จะทําใหกลุมไดประโยชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะชักนําผูอ่ืน
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ใหทํามากกวาที่พวกเขาตั้งใจ ตั้งแตตนและบอยครั้งมากกวาที่พวกเขาคิดวามันจะเปนไปได ผูนําจะ
มีการทาทายความคาดหวัง และมักจะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
 ในตอนเริ่มตนของทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบส ในป ค.ศ.1985 แบส (Bass, 
1985, p.20) ไดเสนอภาวะผูนํา 2 แบบคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational Leadership) 
และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตร (dynamic) ที่มี
ความตอเนื่องกันตามรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงขึ้นตอเนื่องจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ซ่ึง
เปนการแลกเปลี่ยนส่ิงที่ตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตามภาวะผูนําทั้งสองประเภทนี้ ผูนํา
คนเดียวกันอาจใชในประสบการณที่แตกตางกัน ในเวลาที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม แบสวินิจฉัยวา 
ความเปนภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนสามารถสงผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ํากวา สวนภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกวา 
 นอกจากนั้น แบส (Bass, 1985, p.20) ยังไดกลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา เปนสวน
ขยายของภาวะผูนําการแลกเปล่ียน เนื่องจากภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนจะเนนเฉพาะเรื่องการจัดการ
หรือการแลกเปลี่ยน ซ่ึงเกิดขึ้นระหวางผูนํา ผูรวมงาน และผูตาม ซ่ึงการแลกเปลี่ยนนี้จะอยูบน
พื้นฐานที่ผูนําถกเถียงพูดคุยกันวามีความตองการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตามและ
ผูรวมงานจะไดรับ ถาพวกเขาทําในสิ่งที่ตองการสําเร็จ แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตอ
ผูรวมงานและผูตามมากกวาการกําหนดใหการแลกเปลี่ยนหรือขอตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการ
ปฏิบัติในวิถีทางที่จะนําไปสูการบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งหรือมากกวาที่เกี่ยวกับการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, pp. 2-7 ; Bass, 1999, p.20) ไดกลาววา ในชวง 2 
ทศวรรษที่ผานมา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไดพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้น โดยการศึกษาวิจัย 
รวบรวมขอมูล พัฒนาและฝกอบรมจากทุกระดับในองคการและในสังคม ทั้งกับผูนําทุกระดับและ
ที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีกิจกรรมจนถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือรน ทั้งในวงการ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการ ทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ในตางเชื้อชาติและขาม
วัฒนธรรม ผลการศึกษา แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผูนํา 
พหุองคประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ที่สรางและพัฒนาโดย แบส และ 
อโวลิโอ เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
และมีงานวิจัยเชิงประจักษและการศึกษาเชิงทฤษฎีจํานวนมาก แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและขององคการ 
(Hater, 1988, pp. 695-702 อางถึงใน Bass, 1999, pp. 9-32)  
 นอกจากนี้ ยังมีวิทยานิพนธ และโครงการวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา และที่
อ่ืน ๆ เชน บริษัทเฟยท (Fiat) เปนกลุมบริษัทขามชาติของอิตาลี มีพนักงาน 250,000 คน ไดใช
โปรแกรมภาวะผูนําเต็มรูปแบบ (Full Range Leadership Program : FPLP) ของแบส นําไป
ฝกอบรมกับผูบริหารระดับสูง จํานวน 200 คน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 4,000 คน และหัวหนา
งานจํานวน 2,000 คน นอกจากนี้ ที่ศูนยศึกษาภาวะผูนํา (Center for Leadership Studies) ที่
มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน (Binghamton University) ไดจัดอบรมผูนําจํานวนมากจากทุก ๆ สวนใน
สังคม  ทั้ ง ผูนํ าที่ เปนเจาของกิจการสวนตัว  ผูนํ าชุมชนในกิจการสาธารณะ  รวมทั้ งจาก
สถาบันการศึกษา จากผูทํางานดานสุขภาพ งานศิลปะ อุตสาหกรรม และจากรัฐบาล (Bass, 1985; 
Avolio & Bass, 1990 อางถึงใน Bass & Avolio, 1994, p.4) 
 หลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
ระยะเวลาหนึ่ง คือ ตั้งแตแบสเสนอทฤษฎีนี้ในป ค.ศ.1985 ไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full range of Leadership) โมเดล
นี้จะประกอบดวย 4 องคประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม
ของภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน รวมทั้งภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez-faire leadership) หรือ
พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (nonleadership behavior) (Bass, 1985 อางถึงใน Bass & Avolio, 
1994, p.4)  
 โมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (model of the full range of leadership)  
 แบส และอโวลิโอ ในป ค.ศ.1991 (Bass, 1999, pp.9-32; Bass, 1997, pp.19-28; Bass & 
Avolio, 1994, pp.2-6, 114-122) ไดเสนอโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลการวิเคราะห
องคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําที่เขาเคยเสนอในป ค.ศ.1985 โมเดลนี้จะประกอบดวย
ภาวะผูนํา 3 แบบใหญ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยน (transactional leadership) และภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (laissez-faire leadership) 
หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (nonleadership behavior) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํามี
อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้น
กวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและ
ศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจให
ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือ
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สังคม ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้ จะกระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกวา “4I’s” (Four I’s) คือ 
    1.1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma Leadership : II or 
CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยกยอง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน ผูตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนํา และตองการเลียนแบบผูนําของสิ่งที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความ
สม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ ผูนําเปนผูที่
ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเล่ียงที่จะใช
อํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืนและเพื่อประโยชน
ของกลุม เพื่อนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของพวกเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ 
ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดย
อาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการ
สรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ 
    1.2 การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนําจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การให
ความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (team spirit) ใหมี
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนํา
จะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอ
เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน ผูนําจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแน
วา จะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศน
และภารกิจขององคกร ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว และ
บอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้ เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและการ
กระตุนทางปญญา โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ
กระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผู
ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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    1.3 การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผูนํามีการ
กระตุนตามใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหา
แนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกา ๆ ดวย
วิถีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหา
คําตอบของปญหา มีการกําลังใจผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูนํามีการ
กระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมวิจารณความคิดของผูตาม แมวามันจะแตกตางไป
จากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทาย และเปนโอกาสที่ดีท่ี
จะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไข แมบาง
ปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางได จากความ
รวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอ
คานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 
    1.4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนําจะมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทํา
ใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (coach) และเปนที่ปรึกษา (advisor) ของ    
ผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล
เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน  ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานให
สูงขึ้น นอกจากนี้ ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ สราง
บรรยากาศของการใหการสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ในดานความจําเปนและ
ความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรบัความแตกตางระหวางบุคคล 
เชน บางคนรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมี
มาตรฐานที่เครงครัดกวา  ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการจัดการดวยการเดินดู
รอบ ๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําสนใจใน
ความกังวลของแตละคน เปนปจเจกบุคคล หรือเปนเพียงปจจัยการผลิต ผูนําจะมีการฟงอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูส่ิงใหม ๆ ที่ทา
ทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุน และการชวยใหกาวหนาใน
การทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ 
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 องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4 I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้จะมี
ความสัมพันธกัน (intercorelated) อยางไรก็ตาม มีการแบงแยกแตละองคประกอบ เพราะเปน
แนวคิดพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความสําคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงคตาง ๆ 
(Bass, 1997, p.133) 
 2. ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน (transactional leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัล 
หรือลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรง
ตามสถานการณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุ
เปาหมาย ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่
กําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดย
เชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก 
ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจบทบาท รวมทั้งผูนําจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม ผูนําจะรับรูวา 
ผูตามตองทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย ผูนําจะระบุบทบาทเหลานี้ และขอกําหนดงานที่ชัดเจน 
ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม ผูนําจะชวยใหผูตามระบุเปาหมายและเขาใจวาความตองการ
หรือรางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามเปาหมายอยางไร ภาวะผูนําการ
แลกเปลี่ยน ประกอบดวย 
    2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CR) ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจ
ชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยน
รางวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มขึ้น ใหโบนัส เมื่อผูตาม
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมัก
จูงใจดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
    2.2 การบริหารแบบวางเฉย (management by exception) เปนการบริหารงานที่ปลอยให
เปนไปตามสภาพเดิม (statuesquo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไปแทรก
ตอเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ หรือ
ใหขอมูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร  ผูนําจะเขาไป
เกี่ยวของก็ตอเมื่องานบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย แบงไดเปน 2 แบบ คือ 
          2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management – by Exception : MBE-A) 
ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวย
แกไขใหถูกตอง เพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว 
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          2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management – by Exception : MBE-P) 
ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซง ถาผลการ
ปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน หรือถามีบางอยางผิดพลาด 
 3. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไม
มีภาวะผูนํา (nonleadership behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไมมี
การตัดสินใจ ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตามตองการผูนํา ผูนําจะ
ไมอยู ไมมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย  
 จากลักษณะภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบทั้งหมดที่กลาวมานี้ แบสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1994, pp.4-6) ไดกลาวสรุปและเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําทั้ง 5 แบบ คือ 1) ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (4I’s) 2) ภาวะผูนําแบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) 3) ภาวะผูนําแบบการ
บริหารแบบการวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) 4) ภาวะผูนําแบบการบริหารแบบการวางเฉยเชิงรุก (MBE-
P) และ 5) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (LF) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ซ่ึงประกอบดวย แบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) การ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา
พบวา แบบการใหรางวัลตามสถานการณ (CR) หรือมีการเสริมแรงทางบวก มีประสิทธิภาพในการ
จูงใจใหผู อ่ืนบรรลุถึงระดับการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ถึงแมวาจะไมมากเทา
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดวยวิธีการนี้ ผูนํา
จะมอบหมายหรือมีขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการทําใหสําเร็จ และสัญญาวาจะใหรางวัลเปนการ
แลกเปลี่ยนกับงานที่ไดรับมอบหมายไปและเปนที่นาพอใจ การบริหารแบบวางเฉย (MBE)            
มีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพนอยกวา และเปนที่ตองการในเฉพาะบางกรณี การบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรุก (MBE-A) ผูนําจะคอยดูแลอยางใกลชิด ผูนําจะลงมือแกไขถาจําเปนในกรณีที่มีการ
เบี่ยงเบนออกจากมาตรฐาน หรือมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายของผูตาม สวนการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) ผูนําจะอยูเฉย ๆ รอจนกวา   
ความเบี่ยงเบน ขอผิดพลาด และขอบกพรองเกิดขึ้นแลวจึงลงมือแกไข สวนภาวะผูนําแบบปลอย
ตามสบาย  (LF) หรือการขาดภาวะผูนํา  คือ  ผูนําที่มีการหลีกเลี่ยง ซ่ึงเปนภาวะผูนําที่ไมมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ลักษณะภาวะผูนําเต็มรูปแบบนี้ ผูนําจะแสดงคุณลักษณะของแตละคน
ตามลําดับ สําหรับรูปแบบโครงราง (profile) ที่เหมาะสมที่สุด แสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุด (optimal profile) ของลักษณะภาวะผูนํา 
 ที่มา : (Bass & Avolio, 1994, p.5) 
 
 จากภาพที่ 2 มิติที่ 3 (ความลึก) ขอบโครงรางนี้แทนความถี่ (frequency) ซ่ึงบุคคลแสดง
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูนํา  ในมิติของการกระทําคือ การกระตือรือรน  (active) หรือไม
กระตือรือรน (passive) ชวยใหรูปแบบภาวะผูนํามีความชัดเจนขึ้น และในมิติความมีประสิทธิภาพ 
(effective) เปนตัวแทนผลกระทบของรูปแบบ ภาวะผูนําตอผลการปฏิบัติงาน ในภาพนี้ ผูนํา
แสดงออกถึงภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (LF) ไมบอยนัก และเพิ่มความถี่ของรูปแบบภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยน คือ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ และการใหรางวัล
ตามสถานการณหรือการเสริมแรงทางบวก (CR) ในลักษณะโครงรางผลลัพธที่ดีที่สุดนี้ แสดงให
เห็นวา องคประกอบพฤติกรรมทั้ง 4 องคประกอบ (4I’s) ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการ
แสดงออกมากที่สุด 
 ในทางตรงกันขาม การแสดงภาวะผูนําที่มีผลการปฏิบัติงานต่ํา มีแนวโนมไปทางไมมี
ความกระตือรือรน และความไมมีประสิทธิภาพ ตรงกันขามกับภาวะผูนําที่มีลักษณะโครงราง
ผลลัพธที่ดีที่สุด  
 นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กลาวมาแลว ยังพบวา มี
งานวิจัยจํานวนมากทั้งที่ เปนงานวิจัยเชิงประจักษ เชิงทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษาในองคการธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ราชการ ทหาร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองคการที่ไมหวังผลกําไร ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ยังมีประสิทธิภาพและใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Kuhnert & Lewis, 1987, 
pp.648-657; Hoover & Nuncy, 1991; Jung, Soik & Bass, 1990, p.4 ; Bass & Yammario, 1990, 
pp.151-169; Hater & Bass, 1988, pp.695-702; Waldman & Yammario, 1990, pp. 381-394 อางถึง
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ใน Bass & Avolio, 1994, p. 6) และมีการศึกษาวิจัย ติดตามผล พบวา การพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงพรอมการฝกอบรมองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอผูนํา (Bass & Avolio, 1994, p. 6) 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p. 2) 
เนื่องจากเปนแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว ซ่ึงสามารถสรุปไดวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนํา
แสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายามของ
ผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่
สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจให
ผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุม หรือสังคม ซ่ึง
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 
ประการ คือ การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวนปญญา และการคํานึงถึงเอก
บุคคล ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. การสรางบารมี หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการ
ทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจใน
ความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการประพฤติ
ตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม 
ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนําจะมีคุณลักษณะ
สําคัญในดานการมีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความมุงมั่นและทุมเทใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง มีการเห็น
คุณคาในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน แต
อุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มี
ความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ส่ิงที่สําคัญ โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน มีการ
สรางเจตคติที่ดี และการคิดในแงบวก 
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3. การกระตุนเชาวนปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ
หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการ
แกปญหา  มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มอง
ปญหาในแงมุมตาง ๆ มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ และมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

4. การคํานึงถึงเอกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอส่ือสาร
แบบสองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหความ
ตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เล้ียงสอน ใหคําแนะนํา และสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะมี
คุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และการเอาใจเขามาใสใจเรา มี
ความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 
 

2.5  หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 มีนักการศึกษาที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management : SBM) ไวตาง ๆ กัน เชน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2544, หนา 95) ไดให
ความหมายของการบริหารและการจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐาน วาเปนการจัดการศึกษาท่ีใช
โรงเรียนเปนศูนยกลาง (school centered administration) โดยผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders)   
ในการจัดการศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียนไดเขามามีบทบาทในการให
คําแนะนํา (advice) การชวยเหลือ (assist) การประเมิน (assess) และการอนุมัติ (approve) โดยใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participatory administration) ผูบริหารโรงเรียนเปนเพียงผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจและนํามติของที่ประชุมไปใชจัดการศึกษา (school managers) ใหนักเรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการ จนเกิดความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2542, หนา ข-ค) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานวาเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางหรือจากเขตการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความเปนอิสระและคลองตัวใน
การบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ทั้งดานหลักสูตร การเงิน 
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การงบประมาณ  การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง องคกรและชุมชน รวมกันบริหาร
โรงเรียนใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน  
 รุง  แกวแดง (2548, หนา 263) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา
เปนการโอนอํานาจการตัดสินใจจากคณะกรรมการการศึกษาทองถ่ินไปยังสถานศึกษาแตละแหง
โดยตรง โดยมอบอํานาจการบริหารใหแกคณะกรรมการโรงเรียน อันประกอบไปดวย ผูปกครอง 
ครู และผูบริหารในทองถ่ิน ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร 
ใหโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวมและตัดสินใจโดยองคคณะ 
 วีระวัฒน  อุทัยรัตน (2544, หนา 29) ไดใหคําจํากัดความของคําวา การบริหารการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การบริหารจัดการตามความตองการและจําเปนของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงจะมีอํานาจหนาที่รวมคิด (plan) รวมตัดสินใจ (decision-making) 
รวมทํา (implementation) และรวมประเมิน (evaluation) โดยมุงหวังเพื่อเสริมประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย, สุกัญญา  สันติพัฒนาชัย และสําเริง  กุจิรพันธ (2544, หนา 8)   
ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปน แนวคิดทางการบริหารท่ีมุงให
สถานศึกษาเปนองคกรหลักในการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 1-2) ไดใหความหมายของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางไป
ยังโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ 
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร โดยคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบดวย ตัวแทน
ผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนชุมชน และผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหมีการจัดการศึกษาเปนไปโดยมี
สวนรวมตรงตามความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนมากที่สุด 

ดิเรก  วรรณเศียร (2545, หนา 25) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานวาเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให
สถานศึกษามีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการทั้งดานวิชาการ การเงิน บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนผูปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ รวมกัน
บริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  
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ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545, หนา 41) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไวดังนี้  การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน ซ่ึง
หมายถึงสมาชิกโรงเรียน อันไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย พอ
แมผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคการอื่น ๆ มารวมพลังกันอยางเต็มที่
รับผิดชอบตอการใชทรัพยากรและแกปญหา ตลอดจนดําเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว 

เสาวนิตย  ชัยมุสิก (2544, หนา 6) ไดใหความหมายไววา สถานศึกษาจะมีอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน โดยมี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวย ผูปกครอง ชุมชน ผูแทนครู ผูบริหาร
สถานศึกษา มีสวนรวมในการตัดสินใจทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ทั้งนี้ ดองดําเนินงานดวยความโปรงใสและเปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

บุญมา  กัมปนาทพงษ (ม.ป.ป., หนา 77) ไดใหความหมายวา เปนการกระจายอํานาจการ
บริหารไปยังสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีความอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารตนเอง
มากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนและทําตามหนาที่ตามบทบาทใหมได มีหนวย
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหประชาชนมี
ความเต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องการเงินและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 

กรมสามัญศึกษา (2543, หนา 12) ไดใหความหมายการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียน
เปนฐานวา เปนแนวคิดที่มุงใหโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวย โรงเรียนเปน
หนวยปฏิบัติซ่ึงคณะกรรมการการศึกษาจะเกิดขึ้นที่โรงเรียน ความอิสระคลองตัวในการบริหาร ทํา
ใหโรงเรียนสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐานการศึกษา อันกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน 

นอกจากนักการศึกษาของไทยแลว ยังมีนักการศึกษาตางประเทศไดใหความหมายของการ
บริหารแบบนี้ไวอีกเปนจํานวนมาก ดังเชน เชง (Cheng, 1996, p. 44) กลาววา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู 
ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซ่ึงมารวมตัวเปนคณะกรรมการโรงเรียน ไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น  
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คอนซูเมอร (Consumer, 1993, p.42) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานวาเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจไปจากระดับ
รัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน โดยใหผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง มี
อํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร 

เดวิด (David, 1989, pp. 45-53) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทาง
หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมี
สมมติฐานวาการใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น        
มีความยืดหยุนมากขึ้น และมีผลผลิตดีขึ้น ในขณะที่การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีอํานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียน ไมไดมีแตเพียงผูบริหาร
เทานั้น แตยังมีตัวแทนคณะครูและผูปกครองรวมอยูดวย คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กําหนดการและเวลาตาง ๆ การควบคุม
วินัยนักเรียน งานบุคลากร และงบประมาณ 

คอนดเวลล (Caldwell & Spink, 1998, p.48) ไดใหความหมายของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานการจัดการเอาไววา เปนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยากร (ไดแก ความรู เทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลา และงบประมาณ) 
เปนการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทางการเมือง และใหเกิดการ
ตัดสินใจในระดับโรงเรียน ภายใตกรอบนโยบายของทองถ่ินและของรัฐ ในขณะเดียวกันโรงเรียน
ยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในการใชทรัพยากรที่จัดสรรให 

จากการศึกษาความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของนักการศึกษาหลาย
ทานที่ไดกลาวมานั้น จึงสรุปความหมายไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายความวา 
เปนกลยุทธในการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจจากรัฐไปสูสถานศึกษา เนนโรงเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยที่สถานศึกษานั้นมีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความเปนอิสระ มี
ความคลองตัวในการตัดสินใจ ส่ังการ ทั้งในดานงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
ทั่วไป บริหารแบบทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยรวมกันทํางานในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึง
ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหาร  เพื่อตอบสนองกับความตองการของทุกฝาย  และ
สถานศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา  ดําเนินดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา 
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ความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 หลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป หลักการมีสวนรวมไดกําหนดใหการบริหารสถานศึกษายึดหลักการ
ใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยบริหารในรูปคณะบุคคล  เ รียกวา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตัวแทน 6 กลุม ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหนาที่กําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น รายงานผลการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีอํานาจหนาที่อ่ืน ที่ไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางใน 4 ดาน คือ ดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ กานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป คําวา School Based 
Management : SBM เปนรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาที่ริเร่ิมขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชวงทศวรรษที่ 1980 ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติคําศัพทที่แนนอน สวนมากมักจะนิยมเรียก
ทับศัพทวา School Based Management หรือเรียกยอ ๆ วา SBM จากการศึกษาคนควา เสริมศักดิ์       
วิศาลาภรณ (2544, หนา 95) ไดเร่ิมใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” สําหรับคํา 
School Based Management ในการวิจัยเร่ือง การกระจายอํานาจจัดการศึกษา เมื่อป พ.ศ.2541 ใน
แนวคิดทางการบริหารนั้น การบริหารโดยใชรูปแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐาน จะผูกพันใกลชิดกับ
เร่ืองการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา และมีการใชคําที่มีความหมายที่ใกลเคียง
เกี่ยวของกันอยูหลายคําดวยกัน เชน การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (shared decision making) การ
เพิ่มอํานาจใหโรงเรียน (school empowerment) การรวมกันปกครอง (shared governance) การ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบ (decentralized authority) การทําใหโรงเรียนมีอํานาจอิสระ
สอดคลองกับ ยุวดี  ศันสนียรัตน (2545, หนา 3) ไดกลาววา กวา 2 ทศวรรษที่ผานมา มีหลาย
ประเทศที่หันมาใชการบริหารจัดการที่สถานศึกษาเพื่อกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา แตมี
วิธีดําเนินการและจุดเนนที่ตางกัน ดังนั้น จึงมีการเรียกชื่อตางกันไป เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เรียกวา School Based Management (SBM), Site Based Management (SBM), Shared Decision 
Making (SDM), School Based Decision Making (SBDM) ฮองกงจะใชช่ือวา School Management 
Initiative (SMI) ของอังกฤษและเวลสเรียก Local Management of School (LMS) และ School 
Based Shared Decision Making ใชในนิวซีแลนด 
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 กมล  สุดประเสริฐ (2544, หนา 14) กลาวไวโดยสรุปวา กอนเขาสูสหัสวรรษ 2000 
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกลวนใหความสําคัญในการปฏิรูปและปรับรื้อโครงสรางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแกประชาชนพลเมืองของตน หลายประเทศมุงเนนการปฏิรูป
การศึกษาไปที่การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูทองถ่ินใน
ระดับจังหวัดหรือเมือง ในรูปของคณะกรรมการการศึกษา (board of education) สภาการมีสวนรวม 
และสภาเขตการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น ในขณะที่หลาย
ประเทศมีการกระจายอํานาจใหเมืองหรือจังหวัดบริหารและจัดการศึกษาอยูแลว ไดกระจายอํานาจ
ใหโรงเรียนและสถานศึกษารับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาของตนมากขึ้น 
 เชง (Cheng, 1996, p. 44) ไดกลาววา จากประสบการณของสหรัฐอเมริกา พบวา การรวม
อํานาจมิไดชวยใหการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไว อีกทั้งไมมีแนวโนมใดที่เห็นวา จะทําให
การศกึษาใหผลลัพธที่ดี การรวมอํานาจทําใหระบบการศึกษาเคลื่อนตัวอยางเชื่องชา เปนระบบที่มี
ขนาดใหญ ไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดรับการตําหนิจากฝายอื่น ๆ ที่อยูนอกวงการศึกษา เพราะมี
การตัดสินใจที่ เชื่องชาแมในเรื่องเล็กนอย  จุดออนอีกประการหนึ่งของการรวมอํานาจคือ              
ไมสามารถโนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ปรับปรุงการศึกษา  
แรงผลักดันและอํานาจจากภายนอกที่กดดันใหมีการปรับปรุงโรงเรียน ไมทําใหโรงเรียนมีความ
ผูกพันที่จะปรับปรุงโรงเรียนอยางยั่งยืน สภาพการณเชนนี้ นักวิชาการในขณะนั้นเชื่อวาสามารถ
แกไขไดดวยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยปจจัยที่ผลักดันใหตองมีการกระจายอํานาจ 
สืบเนื่องจากรายงานการวิจัยหลายเรื่องที่ช้ีวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถใชเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได ทั้งนี้ เน่ืองจากเหตุผลคือ โรงเรียนเปนหนวย
ปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมีความใกลชิดกับนักเรียนมาก 
ผูบริหารมีความสําคัญกับการพัฒนาโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงเกิดจากความรวมมือกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหการบริหารงบประมาณตอบสนอง
ตองานดานการเรียนการสอนมากขึ้น 
 การจัดและการบรหิารการศึกษาไทยแตเดิม ใชรูปแบบของการรวมอํานาจการบริหารและ
การตัดสินใจไวที่สวนกลาง แตมีการมอบอํานาจการบริหาร และการตัดสินใจบางสวนไปให
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ เพื่อการบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา จน
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีสาระไวในมาตรา 81 คือ รัฐตองจดัการศึกษา อบรม 
และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริม
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ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ (อนุวัฒน  นิธีพรศรี, ม.ป.ป., หนา 83) นําไปสูการปฏิรูปการศึกษา 
และมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติขึ้น ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีสาระสําคัญบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร 
และการตัดสินใจไปใหหนวยงานระดับปฏิบัติ ไดแก โรงเรียนและเขตพื้นที่ใหมากที่สุด โดย
สวนกลางจะทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดและ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ สวนการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จะมีการกระจายอํานาจไปให
โรงเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการเอง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ไดบัญญัติไว กลาวคือ มาตรา 8 วรรค (2) “ให
มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ใน
แนวทางที่สอดคลองกันตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 39 ไดกําหนดเรื่องการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไวอยางชัดเจนวา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” โดยมาตรา 40 ยังไดกําหนด “ใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ” (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (องคกรมหาชน), 2545, หนา 25-26) 
 จากความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังกลาวขางตน จึงมีขอสรุป
โดยรวมวาปจจัยสนับสนุนแหงความสําเร็จนั้น ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีความรู และความ
เขาใจ แนวคิด หลักการ และรูปแบบของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ลักษณะ
แนวทางและทักษะการบริการงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและ
การเงิน และการบริหารทั่วไปในระดับโรงเรียน ตลอดจนบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่จะบริหาร
และจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 
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แนวคิด หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
สุรียพร  จึงประเสริฐศรี (2544, หนา 14) ไดใหแนวคิดในการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน

วา เปนแนวคิดในการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน ใหโรงเรียนไดมีอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการ
บริหารภายในโรงเรียนไดดวยตนเอง แตมิไดหมายความวาโรงเรียนจะสามารถดําเนินการใด ๆ ได
ตามใจชอบ โดยตองดําเนินการตามกรอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ 

สนานจิตร  สุคนธทรัพย, สุกัญญา  สันติพัฒนาชัย และสําเริง  กุจิรพันธ (2544, หนา 8)   
ไดใหแนวคิดหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือ 

1. การกระจายอํานาจ ซ่ึงในระบบนี้จะมีการกระจายอํานาจจากรัฐและเขตการศึกษาไปยัง
โรงเรียนตอไป ของประเทศไทยก็คงมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไป
ยังสถานศึกษา 

2. มีระบบการแสดงความรับผิดชอบ เมื่อโรงเรียนไดรับอิสระมาก็ตองแสดงความ
รับผิดชอบที่จะใหตรวจสอบ เพราะฉะนั้น ระบบที่จะตองตามกันเขามาก็คือ ระบบการแสดงความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability system)  

3. การบริหารโดยมีสวนรวม การมีสวนรวมนี้ ผูที่มีสวนรวมจะกวางขวางมาก เรียกรวม ๆ 
วา ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. ภาวะผูนํา ผูนําตองเลิกการใชภาวะผูนําแบบชี้นํา แตตองหันไปใชภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน กลาวคือ ตองถอยหลังไปเปนผูอํานวยความสะดวกมากกวาผูส่ังการ 

5. การพัฒนาทั้งระบบ (whole school approach) ดังนั้น การที่เราพัฒนาในเรื่องหลักสูตร 
พัฒนาในเรื่องการเรียนรู อะไรก็ตามจะยังไมเปน SBM จนกวาเราจะจัดทั้งระบบใหเปนการบริหาร
แบบ SBM นั่นคือ ตองมีการปรับทั้งในเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคการควบคูกันไป  

6. ความหลากหลายในจุดหมาย คือ SBM ในแตละสังกัดหรือแมแตในสังกัดเดียวกันอาจ
ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนของแตละโรงเรียน ดังนั้น ความตางจะมีได
ตั้งแตจุดมุงหมายในงานและในวิธีการดําเนินการ 

วีระวัฒน  อุทัยรัตน (2544, หนา 16) ไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดังนี้ คือ การบริหารที่มีความเปนอิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
(autonomy) ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป หลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย (participation) ในรูปของคณะกรรมการ และ
การบริหารจัดการตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
มากที่สุด  
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ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545, หนา 42) ไดใหหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไว
ดังนี้ 

1. หลักดุลยภาพ (principle of equity) 
    หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตังอยูบนหลักแหงดุลยภาพ (principle of 

equity) กลาวคือ มีวิธีการแนวทางมากมาย และหลากหลายที่จะนํามาใชดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายทางการศึกษา การยืดหยุน (flexibility) เปนเรื่องสําคัญและจําเปน โรงเรียนมีความ   
ชอบธรรมเต็มที่ในอันที่จะขับเคล่ือน พัฒนา และดําเนินงานดวยยุทธศาสตรของตนเองในการ
จัดการเรียนการสอนและบริการจัดการโรงเรียนดวยพวกเขาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการกระจายอํานาจ (principle of decentralization)  
    เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบใหการบริหารจัดการโรงเรียน การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุงยากและเพิ่มปญหามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจให
โรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีพลังอํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (principle of self-management system) 
    ดวยหลักการทั้งสองขางตน จึงจําเปนที่โรงเรียนจะใชระบบบริหารจัดการตนเองมาเปน

หลักในการดําเนินงานภายใตนโยบายและโครงสรางขององคกร พัฒนาจุดประสงคการสอนและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคนและทรัพยากร การแกปญหาและจุดมุงหมายบรรลุผล
สําเร็จดวยความสามารถของโรงเรียนเอง 

4. หลักการริเร่ิม (principle of human initiative) 
    ทามกลางความหลากหลายและความซับซอนของกิจกรรมการศึกษา จําเปนจะตองอาศัย

การริเร่ิมและความคิดสรางสรรคของสมาชิกโรงเรียนในการทําหนาที่และเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา 
ฉะนั้น เปาหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ก็เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่
สมาชิกของโรงเรียนจะมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมกันพัฒนาศักยภาพ ความคิดริเร่ิมและ
ความสามารถเพื่อเปนพลังสรางคุณภาพการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

หลักการทั้ง 4 ประการนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวคิดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษา
หรือปฏิรูปโรงเรียน นั่นคือ เปล่ียนจากการบริหารจัดการโรงเรียนจากภายนอก (External Control 
Management : ECM) ไปสูโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (School Based Management : SBM) 
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รุง  แกวแดง (2548, หนา 25) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน คือ 

ประการแรก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 เขียนไวชัดเจนวา ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการจัดการศึกษาลงมาสองจุด 
จุดที่หนึ่งคือ เขตพื้นที่การศึกษา จุดที่สองคือ สถานศึกษา 

ประการที่สอง การมีสวนรวมของประชาชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 12 ที่คืนอํานาจการจัดการศึกษาหลากหลายมาก 
เร่ิมมี School เกิดขึ้นที่ใหประชาชนจัดการศึกษาเอง 

ประการที่สาม ความเปนอิสระของสถานศึกษา สถานศึกษาตองเปนอิสระถากระจายผาน
หนวยงานทางการศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

ยุวดี  ศันสนียรัตน (2545, หนา 2-4) ไดกลาวถึงหลักการเบื้องตนของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน คือ การถายโอนอํานาจทางการศึกษาไปสูชุมชน เพื่อใหการมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความหมาย และทําใหเกิดการตัดสินใจในสวนที่มีผลกระทบกับชุมชนของเขาตาม
แนวคิดของกระบวนการรวมคิดรวมทํา ซ่ึงมีความแตกตางกันตามสภาพของชุมชน 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 1-2) ไดกําหนดหลักการที่สําคัญของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ ทองถ่ินมีอํานาจการตัดสินใจเพิ่มขึ้นในดานการบริหารจัดการ
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนผูใชอํานาจ ผานกระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การกํากับติดตามและการ
ประเมิน 

2. การบริหารแบบมีสวนรวม ผูมีสวนรวม ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา 
ซ่ึงไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีสวนรวมในเรื่องที่ระบุในมาตรา 39 การมี
สวนรวมกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ สําหรับระดับการมีสวนรวมควรพัฒนาจากเดิม คือ การมี
สวนรวมรับรูไปสูสวนรวมปฏิบัติ รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบตอการตัดสินใจหรือ
ตอผลของการกระทําไปในที่สุด 

3. ประสิทธิภาพการบริหาร สถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการ 
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4. ประสิทธิผลของการจัดการสถานศึกษา คาดวาการกระจายอํานาจทําใหเกิดหลักสูตรที่
หลากหลาย สนองตอบตอการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล นวัตกรรมมีหลากหลายเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเด็ก 

5. หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง โรงเรียนจะเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก สามารถกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย ทิศทางการวางแผนการจัดการศึกษา
ของตนเองที่สอดคลองกันทั้งในระดับสวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา ทองถ่ิน และชุมชน โรงเรียน
จะเปนหนวยงานการบริหาร ไมใชผูถูกบริหารโดยสวนกลาง 

6. หลักการพึ่งตนเอง โรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจ หนาที่และรับผิดชอบ
การดําเนินงานตามความพรอมในบริบทของโรงเรียน สามารถบูรณาการสภาวการณของทองถ่ินกับ
โรงเรียน มาสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

7. หลักการประสานงาน สถานศึกษาตองประสานงานทั้งแนวตั้งและแนวนอน สรางความ
เขาใจระหวางบุคลากรในโรงเรียน และบุคลากรภายนอก รวมทั้งประสานงาน แสวงหาความ
รวมมือ ความชวยเหลือ ดานทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม ๆ 

8. หลักการพัฒนาตนเอง โรงเรียนจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทั้งพัฒนาองคกร พัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงาน 

9. หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะกําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐานและมีองคกรตรวจสอบคุณภาพ 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2542, หนา 9) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไว 5 ประการดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวย
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

2. หลักการมีสวนรวม (participation) เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมในการ
บริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และ
ตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

3. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน (return power to people) ในอดีตกาล
จัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถ่ิน
เปนผูดําเนินการ ตอมาการรวมกันจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญกาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว 
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การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษาอีกครั้ง 

4. หลักการบริหารตนเอง (self-management) ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะกําหนดให
โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้น ทําไดหลาย
วิธีการที่สวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและเปาหมาย และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง  ดวยวิธีการที่แตกตางกัน แลวแตความพรอมและ
สถานการณของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจาก
สวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 1-2) กําหนดเงื่อนไขความสําเร็จและขอเสนอแนะ
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวดังนี้ 

1. มีระบบ วิธีสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยเฉพาะตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหัวหนาสถานศึกษาที่เนนคุณภาพ
โดยใชระบบคุณธรรม 

2. มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอยางเต็มที่ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการไดอยางอิสระและมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 

3. มีการเตรียมพรอมใหกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในแตละดาน 

4. รัฐสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งดานงบประมาณและบุคลากรอยางเปนธรรม 
พอเพียง และทันสมัย 

5. มีระบบสนับสนุน สงเสริม กํากับ ดูแลและติดตามการบริหารการจัดการทุกระดับที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 1-2) มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไว 4 ประการ 
ดังนี้ 

1. รัฐควรกําหนดนโยบายและแผนที่ชัดเจนที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาที่มี
ความพรอมไดเปนเปนอิสระออกนอกระบบราชการ และเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณตามเจตนารมณ
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 59 

2. เนื่องจากการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ยังมีความเหลื่อมลํ้ากันมาก จึงควรมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ชดเชยหรือลดความเหลื่อมลํ้าระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3. การระดมทรัพยากรมาชวยในการจัดการศึกษาจะมีขอจํากัดอยางมาก หากนโยบายและ
มาตรการในการระดมทรัพยากรจากฝายตาง ๆ มาชวยในการจัดการศึกษายังไมชัดเจน 

4. แมวารัฐจะกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ตองการไว
ชัดเจน แตประสิทธิภาพจะเกิดไดยากหากรัฐไมกําหนดเงื่อนไขการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
เปนรูปธรรมสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดใหชัดเจน 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังกลาว ผูวิจัยจึง
มีความสนใจศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2542, 
หนา 9) เนื่องจากเปนแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 1.  หลักการกระจายอํานาจ  หมายถึง  มีการกระจายอํานาจจากรัฐไปสูสถานศึกษา  เพิ่ม
อํานาจในการตัดสินใจใหกับสถานศึกษา  ในดานงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการ
บริหารทั่วไป  และมีความเชื่อมั่นวาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญรวมทั้งสถานศึกษาไดรับ
ความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการตัดสินใจและสั่งการดานตาง ๆ  มากขึ้น 
 2.  หลักการมีสวนรวม  หมายถึง  เปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของใน
ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษา  สามารถตัดสินใจ  และรวมการจัด
การศึกษา  เชน  กําหนดนโยบายของสถานศึกษา  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษา  ฯลฯ  ทุกฝายเกิด
ความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา  และมีความรับผิดชอบรวมกันมากขึ้น  การตัดสินใจจะตัดสินใจ
ในรูปของคณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหาร  สมาชิกที่มีสวน
เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกฝายสามารถมีสวนรวมในการที่จะสรางสรรคใหโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองตอความตองการของทุกฝาย 
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 3.  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  หมายถึง  การบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาที่อยูภายใตการบริหารของคณะบุคคล  ตามกรอบหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.  หลักการบริหารตนเอง  หมายถึง  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาไดอยางอิสระใน
การตัดสินใจ  และส่ังการ  มีอํานาจในการดําเนินงาน  มีความรับผิดชอบ  ดําเนินงานไดหลากหลาย
ตามสภาพของสถานศึกษาตนเอง  สรางกําลังคนและระดมทรัพยากรทางการศึกษามาพัฒนา  และ
แกปญหาของสถานศึกษาตนเองได 
 5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  หมายถึง  การมีความพรอมที่จะใหองคกรภายนอกมา
ทําการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษาไดตลอดเวลามีความโปรงใสในการบริหารงาน  
สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดในทุกเรื่องดําเนินงานอยางเปนอิสระโดยอยูบนพื้นฐานของ
นโยบายหลักของชาติ  มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538, หนา 152) ไดศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของศึกษาธิการจังหวัด กับ
ประสิทธิผลขององคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ชวยเสริมประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
ตัวทํานายประสิทธิผลขององคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยรวมที่ดีไดแก ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสมมีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเปนบวก 

วรรณดี  ชูการ  (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการ ความพึงพอใจในงาน ปจจัยสวนบุคคลกับความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาคาเฉลี่ยภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยความพึงพอใจในงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันตอองคการของอาจารยพยาบาลโดย
รวมอยูในระดับมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการมีความสัมพันธกับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการของอาจารยพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจใน
งานมีความสมัพันธกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของอาจารยพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ภารดร  เกตพันธ  (2545, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนํากับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ผลการวิจัยพบวา 
  1. คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
  2. บทบาทของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
  3. คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกที่มีบุคลิกภาพตางกัน มีคุณลักษณะผูนําโดยรวมและรายดาน 
ดานมุงงานและดานมุงประสิทธิผล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีคุณลักษณะผูนํา
ดานมุงสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกัน มีคุณลักษณะผูนําโดยรวม และรายดาน ดานมุงงาน ดานมุงสัมพันธ และดานมุง
ประสิทธิผล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. บทบาทของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ในเขตพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผูบริหารโรงเรียนที่มีบุคลิกภาพตางกัน มีบทบาทในการบริหาร
โดยรวมและรายดาน ดานงานวิชาการ ดานงานบุคลากร ดานงานกิจกรรมนักเรียน ดานงานธุรการ
และการเงิน ดานอาคารสถานที่ และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แตกตางกันอยาง
ไมมนีัยสําคัญทางสถิติ สวนผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีบทบาท
ในการบริหารโดยรวม ดานงานบุคลากร ดานงานกิจกรรมนักเรียน ดานงานธุรการและการเงิน ดาน
อาคารสถานที่ และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานวิชาการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5. คุณลักษณะผูนํากับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก มีความสัมพันธกันทางบวก 
  คํานึง  ผุดผอง (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก 
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  2. ระดับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก 
  3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก 
โดยรวม และรายดานมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่สถิติ .01 
  4. จากสมการพยากรณที่ดีที่ สุดพบวา  ตัวแปรพยากรณของภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารดานการคํานึงเอกบุคคล  ( )4X   ดานการสรางบารมี  ( )1X   ดานการ
กระตุนเชาวนปญญา ( )2X   สามารถพยากรณองคกรแหงการเรียนรูโดยรวม  Ŷ  ไดรอยละ 62.10 
และสามารถรวมกันทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดสมการพยากรณดังนี้ 

   ( ) ( ) ( )214 12.16.35.56.1ˆ XXXY +++=  
  นรรฐรส  กาบเครือ (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา ในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผลการวิจัยพบวา 
  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยูในระดับสูง ของพนักงานระดับ
หัวหนางานขึ้นไปสวนใหญอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายองคประกอบดานตาง ๆ พบวามี
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการกระตุน
ทางปญญา พรอมทั้งดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณตามลําดับ  

2. พฤติกรรมการเผชิญปญหาของพนักงานระดับหัวหนางานขึ้นไป แบบมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับสูง และพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบดอยประสิทธิภาพอยูในระดับต่ํา 
เมื่อพิจารณาในรายองคประกอบดานตาง ๆ พบวา ประชากรมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมี
ประสิทธิภาพ ดานมุงเนนการแกปญหามากที่สุด มากกวาพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมี
ประสิทธิภาพ ดานมุงเนนอารมณสนับสนุนการแกปญหา โดยทั้ง 2 ดานนั้น มีคาอยูในระดับสูง
เชนกันทั้งสองดาน พรอมทั้งพบวามีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มากกวาพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาแบบดอยประสิทธิภาพทุกดานเชนกัน 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาในครั้งนี้ไดผลสรุปวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมและรายองคประกอบ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้ง
ในภาพรวมและรายองคประกอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
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อรทัย  รุงวชิรา (2547, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรู
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ผลการวิจัยพบวา  
  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย ตามการรับรูของพยาบาล
ประจําการโดยรวมอยูในระดับสูง 
  2. การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการของหัวหนาหอผูปวยตามการรับรูของ
พยาบาลประจําการโดยรวมอยูในระดับสูงมาก 
  3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับปานกลาง กับการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรูของพยาบาลประจําการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ขวัญใจ  ศรีทาพักตร  (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 
มีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปตามการรับรูของครูผูปฏิบัติการสอน 
  2. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 มี
ประสิทธิผลตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
  3. ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง  เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  แคทลียา  ศรีใส (2548, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3      
มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ความมีบารมี การดลใจ การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล และการ
กระตุนการใชปญญา 
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  2.  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 มี
การสรางทีมงานโดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยสามอันดับ ไดแก ความชัดเจนของเปาหมาย การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน และ
บทบาทที่สมดุล 
  3.  เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 จําแนกตามสถานภาพใน
การดํารงตําแหนงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการสราง
ทีมงานของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
  5.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานความมบีารมี ( )1X  และการมุงความสัมพันธ
เปนรายบุคคล ( )4X  เปนตัวพยากรณการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน Ŷ โดยมีคาอํานาจ
พยากรณเทากับรอยละ 67.0 สมการพยากรณ คือ ( ) ( )41 409.516.387.ˆ XXY ++=  
  พรศิษฎ  คํารอด (2549, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก 
  2. ประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก 
  3.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สมโชค  โพธ์ิงาม (2550, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2
ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
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  3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน             
มีความสัมพันธกันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01   

 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  แบส, วัลดแมน, อโวลิโอ และเบบ (Bass, Waldman, Avolio & Bebb, 1987, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการประเมินภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามการรับรู และ
ตามคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 3 ระดับ ระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง ผลการศึกษาพบวา 
  1. การแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหาร
ระดับกลางมีความสัมพันธทางบวกกับการแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนาํเชิงจัดการ
ของผูบริหารระดับสูง 
  2. การแสดงภาวะผูการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับสูง มีระดับสูงกวาผูบริหาร
ระดับกลาง 
  3. การแสดงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานบุคลิกภาพที่นานับถือ การยอมรับ
ความแตกตางของบุคคล การกระตุนใหผูตามใชสติปญญา และการแสดงภาวะผูนําเชิงจัดการ ใน
ดานการใหรางวัลตามสถานการณของผูบริหารระดับสูง ตามความคาดหวังของผูบริหารระดับกลาง 
มีระดับสูงกวาการรับรู สวนการจัดการโดยยึดกฎระเบียบของผูบริหารระดับสูงตามความคาดหวังมี
ระดับต่ํากวาการรับรู 
  เบนเนเดทโต (Benedetto, 1988, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของ
ผูนํากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของครูใหญ 

เมอรเรย (Murray, 1988, บทคัดยอ) ศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะ
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัยขนาดเล็ก ซ่ึงใชแนวคิดของ  คาเมรอน 
(Camaron) ในการประเมินประสิทธิผลของวิทยาลัยใน 9 ดาน คือ ดานความพึงพอใจในการศึกษา
ของนักเรียน การพัฒนาทางดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานสุขภาพขององคการ ดานการพัฒนาสวน
บุคคล ความพึงพอใจในดานการวาจางของอาจารย ความเปดของระบบการไดมาซึ่งทรัพยากร 
ผลการวิจัยไมพบความสัมพันธระหวางผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ กับประสิทธิผลของวิทยาลัยโดยรวม 
แตพบความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยในดานประสิทธิผลของวิทยาลัย คือ ดานการพัฒนาทาง
วิชาการของนักศึกษากับภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 
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เฮเตอร และแบส (Hater & Bass, 1988, บทคัดยอ) ทําการศึกษาภาวะผูนําเชิง
จัดการและภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารจากการประเมินของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษาใหผูบริหารที่ผานการประเมินยอดเยี่ยม 28 คน และใหผูใตบังคับบัญชา
ของผูบริหารแตละคน จํานวน 306 คน เปนผูประเมินผลการวิจัย พบวา  
  1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่ยอดเยี่ยม ตามการรับรูของผูใตบังคับ 
บัญชาสูงกวาผูบริหารทั่วไป โดยเฉพาะในดานบุคลิกภาพที่นานับถือ และการยอมรับความแตกตาง
ของบุคคล สวนภาวะผูนําเชิงจัดการในผูบริหารทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกนั 
  2.  ปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจยัพยากรณผลการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาไดดีกวาปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจัดการ 

  ฟลลตัน (Felton, 1995, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจัดการ 
และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษากับ
ความพึงพอใจในงานของครู โดยทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 55 แหง และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 31 แหง ของรัฐมิสซิสซิปป (Mississippi) ใชตัวอยางซึ่งเปนครูรอยละ 
10 ของประชากร ไดกลุมตัวอยาง 590 คน และใชแบบสอบถาม MLQ เปนเครื่องมือในการวิจัย ผล
การศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของครู และพบวาผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงกวาผูบริหาร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

 2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 
โดยมุงศึกษาภาวะผูนําของแบสส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, p.2)ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 4 ประการ คือ  

การสรางบารมี หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการทํางาน
ที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีการยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจ และไววางใจใน
ความสามารถของผูนํา มีความยินดีที่จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูนําจะมีการประพฤติ
ตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน เสียสละเพื่อประโยชนของกลุม เนนความสําคัญในเรื่องคานิยม 
ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูนําจะมีคุณลักษณะ
สําคัญในดานการมีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความมุงมั่นและทุมเทใน
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การปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการหรือการควบคุมอารมณตนเอง มีการเห็น
คุณคาในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

การสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน แต
อุทิศตนเพื่อกลุม มีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มี
ความตั้งใจแนวแนในการทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึง
ส่ิงที่สําคัญ โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงาน มีการ
สรางเจตคติที่ดี และการคิดในแงบวก 

การกระตุนเชาวนปญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือ
การทํางานที่เปนกระบวนการ กระตุนผูรวมงานใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา มี
การพิจารณาวิธีการทํางานแบบเกา ๆ สงเสริมใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น มองปญหาในแงมุม
ตาง ๆ มีการวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยผูนํา
จะมีคุณลักษณะสําคัญในดานการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

การคํานึงถึงเอกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการ
ทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอส่ือสารแบบ
สองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหความตองการ
และความสามารถของแตละบุคคล เปนพี่เล้ียงสอน ใหคําแนะนํา และสงเสริมพัฒนาผูรวมงานให
พัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะมีคุณลักษณะ
สําคัญในดานความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล และการเอาใจเขามาใสใจเรา  มี
ความสามารถในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงานที่ดี 

สวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา ใชแนวคิดของ อุทัย   
บุญประเสริฐ (2542, หนา 9) ประกอบดวย 5 หลักการ คือ  
 หลักการกระจายอํานาจ (decentralization)  หมายถึง  การกระจายอํานาจจากรัฐไปสู
สถานศึกษา  เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจใหกับสถานศึกษา ในดานงานวิชาการ งบประมาณ  งาน
บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  และมีความเชื่อมั่นวาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญ
รวมทั้งสถานศึกษาไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัวในการตัดสินใจและสั่งการดานตาง ๆ  
มากขึ้น 
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 หลักการมีสวนรวม  (participation)  หมายถึง  การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสียและ
ผูที่เกี่ยวของในทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษา  สามารถตัดสินใจ  
และรวมการจัดการศึกษา  เชน  กําหนดนโยบายของสถานศึกษา  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษา  
ฯลฯ  ทุกฝายเกิดความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา และมีความรับผิดชอบรวมกันมากขึ้น การ
ตัดสินใจจะตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย  ผูแทนผูปกรอง  ผูแทนครู  ผูแทน
องคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหาร  
สมาชิกที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกฝายสามารถมีสวนรวมในการที่จะสรางสรรคให
โรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและเพื่อตอบสนองตอความตองการของทุกฝาย 

 หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (return power to people) หมายถึง  การ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่อยูภายใตการบริหารของคณะบุคคล ตามกรอบหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 หลักการบริหารตนเอง  (self-managing) หมายถึง การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาได
อยางอิสระในการตัดสินใจ  และส่ังการ  มีอํานาจในการดําเนินงาน  มีความรับผิดชอบ  ดําเนินงาน
ไดหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษาตนเอง  สรางกําลังคนและระดมทรัพยากรทางการศึกษามา
พัฒนา  และแกปญหาของสถานศึกษาตนเองได 
 หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance)  หมายถึง  การมีความพรอมที่จะให
องคกรภายนอกมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษาไดตลอดเวลา มีความโปรงใส
ในการบริหารงาน  สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดในทุกเรื่องดําเนินงานอยางเปนอิสระโดยอยู
บนพื้นฐานของนโยบายหลักของชาติ  มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 


