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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร         

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2    
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดนําเสนอตามลําดับดังนี ้  
  2.1 สภาพและขอมูลท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

 2.2 แนวคิดการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2.1 นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.2 บทบาทหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2.2.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
  2.2.4 ขอบขายการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2.5 บทบาท หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา 
  2.3.1 ความหมายของผูนํา 
       2.3.2 ความหมายของภาวะผูนํา 
       2.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   2.4.1 ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   2.4.2 ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา 
   2.4.3 ลักษณะผูนําและองคประกอบของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีดี 
  2.4.4 จุดเริ่มตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
   2.4.5 อุปสรรคและปญหาของการเปลี่ยนแปลง 
  2.4.6 คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 2.5 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
   2.5.1 ความหมายของประสิทธผิล 
   2.5.2 ทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.7 สรปุกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 สภาพและขอมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
     เขต 2 

  
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประกาศแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มิไดอยูใน
การบริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใหเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ประกอบดวยทองท่ี อําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคลา อําเภอสนามชัยเขต อําเภอราชสาสน อําเภอ
แปลงยาว อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ใหเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ตั้งอยูท่ีอําเภอพนมสารคาม (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553, หนา 28-33) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต      
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยการดําเนินการจัดการศึกษา และสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัยระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาดังนี้ 

  1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 

  2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
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   8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ          
และสถานบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 

   11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี   
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปงบประมาณ 2553 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2553, หนา 20 - 21) 

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน สงผลตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนซึ่งปญหา
ท่ีตามมาคือ ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองจะตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยม 
แนวคิด วิธีการทํางานใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใหได จึงไดมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ ใหมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 แนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
          1) การพัฒนาคุณภาพใหมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

โดยมีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                2) สงเสริมใหผูเรียนทุกวัยไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต 
               3) จัดระบบการบริหาร โดยการกระจายอํานาจใหผูเก่ียวของ (stake holder)      
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 วิสัยทัศน  
          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนองคกรในการสงเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึง มีคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 พันธกิจ 
          สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง

เปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู สามารถดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสังคมไดอยางมีความสุขบนพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เปาประสงค 
  1) จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียน

อยางท่ัวถึงเสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

11 
 

  2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตามศักยภาพใหเปนคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีชีวิตความเปนไทยอยูบนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจพอเพียง 
               3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา
ใหมีความรูความสามารถและเจตคติท่ีดีในการจัดการศึกษาตลอดท้ังการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานอยางมืออาชีพ     
    4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยเนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย 

 กลยุทธ 
  กลยุทธ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

               กลยุทธ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               กลยุทธ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              กลยุทธ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
              กลยุทธ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
               กลยุทธ 6 สานฝนรวมมือสงเสริมภาคใต 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศึกษา โดยสนับสนุนสงเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจ   
ในการบริหารจัดการ งานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป เพ่ือใหการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการครอบคลุมในทองท่ี 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอพนมสารคาม 
สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน และอําเภอคลองเข่ือนมีสถานศึกษาในสังกัด 
158 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2553, หนา 20 - 21) 

 

2.2 แนวคิดการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  
 การบริหารจัดการนับวาเปนองคประกอบท่ีสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสําคัญ

โดยเฉพาะการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาท้ังระบบของโรงเรียนการจัดการศึกษา   
และภารกิจการบริหารตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดไว โดยมุงหวังใหมีสวนรวม
จากทุกฝายและลดข้ันตอนการบริหาร เปนการใชทรัพยากรในองคกรอยางคุมคาเกิดประโยชนตอ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด 

 2.2.1 นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา                      
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ความเปนมาและความสําคัญของการกระจายอํานาจ 
   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ เปนคนดีมีความสามารถและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข การดําเนินงานตามแนวทาง 
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การปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเปนตองยึดเง่ือนไขและ
หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

           (1) ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ เปนแนวคิดท่ีมุงใหโรงเรียนมีอิสระ
ในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนท่ีจะเกิดกับผูเรียน       

           (2) การมีสวนรวม กําหนดใหบุคคลหลายฝายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียในการจัดการศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมกํากับดูแล 
เปนตน 

           (3) การกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการศึกษาดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เปนผูรับผิดชอบ 

     (4) ความรับผิดชอบตรวจสอบไดการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและภารกิจของ
ผูรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนี้ถือวาใครไดรับมอบหมายหนาที่ใดตองรับผิดชอบทํางานนั้น
ใหเกิดผลดีท่ีสุดและตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดข้ึน 

   ท้ังนี้ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการจากแบบเดิมท่ีเนนการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางไปสูการบริหารแบบกระจาย
อํานาจ โดยเฉพาะมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ัง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยตรงเพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม 
คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพตอไป 

    2) การกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษา 
  รัฐบาลไดแถลงนโยบายการศึกษาตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันศุกรที่ 3 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 วา “เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงม่ันท่ีจะขยายโอกาส
ทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและท่ัวถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ เสริมสรางความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาการจัดการศึกษา
จะเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน รวมท้ังการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคเอกชนเพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณภาพสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพและหนึ่งในนโยบายนั้น คือ การจัดการศึกษาจะเนน การกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน ซ่ึงถือวาเปนนโยบายสําคัญถาสามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณแหงนโยบายดังกลาว 
ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดมาตรการ เพ่ือนํานโยบายการกระจายอํานาจไปสูการปฏิบัติ 
5 มาตรการ ดังนี้ 
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 มาตรการท่ี 1 จัดระบบการกระจายอํานาจดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารท่ัวไป สําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูแกนนํา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและสามารถขยายผลไดเต็มพ้ืนท่ี 

 มาตรการท่ี 3 นํารองการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ศักยภาพและความพรอมในทุกเขตพ้ืนท่ี 

 มาตรการท่ี 4 เปลี่ยนสถานะของอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการและมีศักยภาพและ
ความพรอมเปนสถาบันอุดมศึกษาในกับของรัฐตามความสมัครใจของแตละแหง 

 มาตรการท่ี 5 จัดระบบการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาตามหลักการ
บริหารท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 

 จากนโยบายและมาตรการดังกลาวประกอบกับมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนด
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดรูปแบบของการกระจายอํานาจ ดังนี้ 

   1) รูปแบบโดยกําหนดการกระจายอํานาจไวในกฎหมาย 
2) รูปแบบมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมายจากสวนกลางไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา 
   3) รูปแบบการแบงอํานาจ โดยการแบงอํานาจใหมีผูปฏิบัติราชการแทน 
 2.2.2 บทบาทหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาท และอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการจัด

การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังสงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
เพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนราชการดังนี้ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2547, หนา 4-5) 

  1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  5) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
  6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสวนราชการ ดังนี้ 
  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจัดหวัด สํานักงานสามัญศึกษา

จังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ / ก่ิงอําเภอและสํานักงาน
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ประถมศึกษาอําเภอ / ก่ิงอําเภอ เพ่ือจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีในการดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 
2542, หนา 24) และมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 22) โดยอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีดังตอไปนี้ 

  1) อํานาจหนาท่ีในการบริหาร การจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

  2) อํานาจหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการและการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

  3) รับผิดชอบการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พ.ศ. 2546 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 121) 
  1) กลุมอํานวยการ 
  2) กลุมบริหารงานบุคคล 
  3) กลุมนโยบายและแผน 
  4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
  5) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ในระยะแรก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอาจจะจัดตั้งกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยใหยุบเลิกภายในสามปนับตั้งแต
การจัดตั้งสวนราชการดังกลาว 
 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานหลักท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ไดกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลดังนี้ 

 2.2.3 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
 สถานศึกษานิติบุคคลมีสิทธิหนาท่ีหรืออํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังท่ีกําหนดไวในกฎหมาย คือเปนสวนราชการท่ีมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา
รับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาโดยตรง เชนเดียวกับสถานศึกษา     
ไมเปนนิติบุคคลสวนอํานาจหนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนในฐานะนิติบุคคลกําหนดไวในมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษา   
ของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน     
ของสถานศึกษาท่ีเปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหา
รายไดจากการบริหารสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย 
วัตถุประสงค และภารกิจของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลตามเจตนารมณของกฎหมาย
ดังกลาว นอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
การดําเนินกิจการ หรือการบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารงานท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีท่ียึดหลักท้ังหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาเปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546, หนา 75) 

 การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระ
มีความเขมแข็งในการบริหาร เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติ ดังนั้น สถานศึกษาจึงจําเปนตอง
จัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม และจัดระบบขอมูล วางแผนและดําเนินการ
ตามแผน ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเก่ียวของ ใชการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวม มีการจัดระบบ
บัญชีใหครบถวนถูกตอง เนื่องจากสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลมีสถานภาพท่ีเปนท้ังบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลท่ีอยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาท่ีไมเปนนิติบุคคล ดังนั้น ในการบริหารงาน
ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคล จึงควรระมัดระวังเพราะอาจถูกฟองรองกรณี
ไมปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายแลวทําใหผูอ่ืนเสียหาย ตองระมัดระวังในการกระทํานิติกรรมสัญญา
ตองรับผิดชอบฐานละเมิด โดยเฉพาะการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือสื่อ สิ่งประดิษฐท่ีเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษา ในการบริหารงานเงินและทรัพยสินผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีระบบการตรวจสอบ
และรายงานท่ีถูกตองเปนปจจุบันมีการควบคุมรักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพท่ีใชการไดเสมอรวมท้ัง
ระมัดระวังการใชประโยชนจากเงินรายไดท่ีเกิดจากทรัพยสิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 75-76) 

 สถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีอิสระมีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหารเปนไป
อยางคลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และ
ประเทศชาติ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินกิจการ หรือการบริหารงานท้ังงานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนและหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาท่ีไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจ
ของสถานศึกษา 

 2.2.4 ขอบขายการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษารวมถึงประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา และหนาท่ีท่ีอยูขอบขายในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีขอบขายกวางขวางมาก ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงแยกภารกิจ
หรือความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาไวหลายประการ ดังนี้ 
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 วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีรกุล (2533, หนา 80-81) กลาววา หนาท่ีของผูบริหารก็คือ 
บริหารงานของโรงเรียนใหบรรลุผลตามความมุงหมายของการศึกษา งานการบริหารโรงเรียนท่ีผูบริหาร
จะตองทําการบริหารซ่ึงแบงออกเปน 6 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
กิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานท่ี การบริหารงานธุรการและการบริหารงานของโรงเรียน
ใหสัมพันธกับชุมชน และมีหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีผูบริหารควรมีดังนี้ 

  1) รับผิดชอบงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 6 ดาน 
  2) ชวยเสริมสรางใหปริมาณงานและคุณภาพของงานดีข้ึน 
  3) สอนหรือแนะวิธีการปฏิบัติงานใหแกผูอยูใตบังคับบัญชา 
  4) ติดตอและประสานงานในหนวยงานใหไดผลดี 
  5) สั่งงานและควบคุมงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 แคมพเบล, บริดส และไนสเตรด (Campbel, Bridges & Nystrad, 1978, p. 116; อางถึงใน

มนัส ญาติเจริญ, 2544, หนา 186) ไดจําแนกหนาท่ีของครูใหญไว 6 ประการ คือ 
  1) การบริหารเก่ียวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 
  2) การบริหารหลักสูตรและการสอน  
  3) การบริหารกิจการนักเรียน  
  4) การบริหารอาคารสถานท่ี  
  5) การบริหารงานบุคคล 
  6) การบริหารการเงินและธุรการ  
 ในการบริหารโรงเรียน ภิญโญ สาธร (2543, หนา 356-357) ไดกลาวไววา ครูใหญ หรือ

อาจารยใหญ มีหนาท่ีซ่ึงจะตองทําในการบริหารถึง 7 ประการ คือ 
  1) การบริหารบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงหมายถึงครู เจาหนาท่ี คนงานและภารโรง

เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันทุกฝาย 
  2) การปกครองและการแนะแนวนักเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจน

การติดตอกับผูปกครองนักเรียน 
  3) การบริหารงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน หนังสือ วัสดุอุปกรณ 

ประกอบการสอนตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิชาการ และการบริหารการสอน เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

  4) การบริหารงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับชุมชนในฐานะท่ีโรงเรียนเปนผูนาํของชุมชนและ
เปนศูนยของชุมชนเพ่ือชวยพัฒนาชุมชนในทุกๆ ดานและรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมชนดวย 
ในทํานองกระบวนการ 2 ทาง 

  5) การจัดระบบบริหารโรงเรียน กําหนดอํานาจหนาที่ และแผนภูมิของโรงเรียน
(organization chart) เพ่ือใหโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีมีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการท่ีดี 

  6) การจัดการเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี บริเวณ และพัสดุครุภัณฑ 
  7) การบริหารงานธุรการ หรืองานเสมียน (clerical work) เอกสารตางๆ การเงินและ

งานบริการตางๆ ของโรงเรียน 
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 สมิท และคนอื่นๆ (Smith & et al, 1961, p. 170; อางถึงใน อาคม วัดไธสง, 2547, 
หนา 80-81) ไดกลาวถึงงานท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติไว 7 ประการ ดังนี้ 

  1) การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชเวลากับงานวิชาการ 40 เปอรเซ็นต 
  2) การบริหารบุคคล ผูบริหารใชเวลากับงานบุคคล 20 เปอรเซ็นต 
  3) การบริหารกิจการนักเรียน ผูบริหารใชเวลากับงานกิจการนักเรียน 20 เปอรเซ็นต 
  4) การบริหารการเงิน ผูบริหารตองใชเวลากับงานการเงิน 5 เปอรเซ็นต 
  5) การบริหารอาคารสถานท่ี ผูบริหารตองใชเวลากับงานอาคารสถานท่ี 5 เปอรเซ็นต 
  6) การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุนชน ผูบริหารตองใชเวลากับงาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุนชน 5 เปอรเซ็นต 
  7) การบริหารธุรการอ่ืนๆ ผูบริหารตองใชเวลากับงานธุรการอ่ืนๆ 5 เปอรเซ็นต             
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-73) ไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีเปนนิติบุคคล โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 ดาน ดังนี้ 
  1) กลุมงานการบริหารวิชาการ มีขอบขาย / ภารกิจ คือ 
   (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 (3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรยีน 
 (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 (6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
 (7) การนิเทศการศึกษา 

   (8) การแนะแนวการศึกษา 
 (9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
 (11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
 (12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  2) กลุมงานการบริหารงบประมาณ มีขอบขาย / ภารกิจ ดังนี้ 
   (1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

 (2) การจัดสรรงบประมาณ 
 (3) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
 (4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 (5) การบริหารการเงิน 
 (6) การบริหารบัญชี 
 (7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
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  3) กลุมงานการบริหารงานบุคคล มีขอบขาย / ภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
 (2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 (3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (4) วินัยและการรักษาวินัย 
 (5) งานออกจากราชการ   

  4) กลุมงานบริหารท่ัวไป มีขอบขาย / ภารกิจ ดังนี้ 
 (1) การดําเนินงานธุรการ 
 (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (3) การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศศึกษา 
 (4) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 (5) การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 (6) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 (7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
 (8) การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 
 (9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
 (10) การรับนักเรียน 
 (11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 (12) การสงเสริมกิจการนักเรียน 
 (13) การประชาสัมพันธ 

   (14) การสงเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอ่ืน 

 (15) การจดัระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
 (16) งานบริการสาธารณะ 
 (17) งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน 

 จากการศึกษาหนาท่ีขอบขาย ภารกิจ การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาจะเห็นไดวา
ท่ีนักการศึกษาแตละทานไดกลาวมาไมมีความแตกตางกันมากนัก หนาที่รับผิดชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดเปนกลุมงาน
และแบงขอบขายภารกิจของแตละกลุมงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยแบงขอบขายภารกิจออกเปน 4 กลุมงานดังกลาว 

 2.2.5 บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษานั้นเปนบุคคลท่ีมีบทบาทมีความสําคัญสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหเปนผลสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ ดังนั้นผูบริหารจึงตองตระหนักถึง
ความสําคัญของตนเองโดยคํานึงถึงบทบาทและหนาท่ีของตนเองเปนหลัก ดังเชน กระทรวงศึกษาธิการ, 
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คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา (2542, หนา 64-65) ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารการศึกษาระดับมืออาชีพไวดังนี้ 

  1) บทบาทเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการในสถานศึกษาท่ีดูแลรับผิดชอบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

  2) บทบาทเปนผูกํากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา ใหดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง 

  3) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4) บทบาทเปนผูระดมสรรพกําลัง และทรัพยากรตางๆ จากทองถ่ินมาใชในการจัด

และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ไดกําหนดบทบาท หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา

ไว 6 ประการ คือ (สมหวงั พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 10-11) 
  1) บทบาทหนาท่ีในการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 
  2) บทบาทหนาท่ีในการจัดกิจกรรมในการบริหารตางๆ เพื่อใหโรงเรียนบรรลุ

วัตถุประสงค ตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
           3) บทบาทหนาท่ีในการนําการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
  4) บทบาทหนาท่ีในการสรางขวัญกําลังใจและสรางความสุขในการทํางานใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน 
           5) บทบาทหนาท่ีในการสรางความรวมมือระดมมันสมองและสติปญญาของบุคลากร

ในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือการบริหาร 
  6) บทบาทหนาท่ีในการจัดหาทรัพยากร ควบคุมกํากับ และติดตามบุคลากร

ในการใชทรัพยากรใหเปนประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 29-30) ไดกําหนดบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ไวดังนี้ 
  1) บริหารจัดการการศึกษา ดวยการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากร

ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษามีสวนรวม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
  2) สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู และนักเรียน

ใหไดมาตรฐานการศึกษา 
  3) สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ในสถานศึกษาและชุมชน 
   4) สงเสริมใหครูสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 
  5) สรางความสัมพันธกับชุมชนและรวมมือกับชุมชน 
  6) จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ไดมาตรฐานการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูและ
ตามหลักสูตร 

  7) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
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ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  8) สงเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตใหสังคมมีสวนรวม
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ และพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

  9) สงเสริมและสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวก เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 

  10) รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนโดยจดักิจกรรมการเรียนรูภายในชุมชน 

 นอกจากนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองรูและเขาใจหัวใจของการเรียนรูของนักเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงตอง     มีบทบาทการเปนผูนําในการดําเนินงาน ดังนี้ (สมหวงั พิธิยานุวัฒน, 2543, หนา 42) 

  1) เปนผูวางนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูท่ีผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
  2) เปนผูวางแนวการปฏิบัติใหชัดเจนใหสอดคลองกับหลักนโยบายท่ีวางไว 
  3) เปนผูสรางกลไกในการจัดระบบการเรียนรูท่ีครบวงจร คือ มีการจัดวิธีการเรียน

การสอนของครูแนวทางการจัดหลักสูตรใหมระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดสภาพแวดลอม
การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

  4) เปนผูวางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา 
  5) เปนผูวางระบบการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรูที่ชัดเจน เกี่ยวกับคุณภาพ

การเรียนรูกระบวนการเรียนรู ท้ังสิ่งท่ีเปนทักษะพ้ืนฐานสําคัญ และสิ่งท่ีเปนความตองการทางการศึกษา
ของนักเรียน ท้ังจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 ดิเรก พรสีมา (2543, หนา 410) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้ 
   1) ผูบริหารจะตองสรรสรางสิ่งแวดลอทุกดานเพ่ือสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2) ผูบริหารจะตองทําความเขาใจในบทบาทและภารกิจของตัวปอนเขาแตละตัว
ใหชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังผูบริหารจะตองรูวาจะตองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องใด เม่ือไร อยางไร 

  3) ผูบริหารจะตองสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง
ทางการเมือง สิทธิหนาท่ี เสรีภาพ เคารพตอกฎหมาย 

  4) ผูบริหารตองปรับกระบวนทัศนใหมตองดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือเชื้อเชิญใหชุมชน 
เอกชน ปราชญชาวบาน ผูรูในทองถ่ิน สถาบันศาสนา องคกรชุมชนฯลฯ เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ผูบริหารตองดําเนินการใหมีทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาอยางเพียงพอบริหารจัดการโรงเรียน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชคน เงิน และเวลาจํานวนนอย แตผูเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑและ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

  5) ผูบริหารจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 32) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในแบบการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐานวาจะตองมีบทบาท ดังนี้ 

  1) เปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย 
  2) เปนผูกระตุนและชักนําการใชกําลังคน 
  3) เปนผูพัฒนาทรัพยากร 
  4) เปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรียนโดยรวมมือและเก่ียวของกับฝายตางๆ 
  5) เปนผูแสวงหาทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 
 สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําแนวนโยบายของรัฐเก่ียวกับ

การจัดการศึกษามาสูการปฏิบัติ ใหบรรลุตามความมุงหมาย ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ี คือ
การกระทําการวางแผน การจัดแผนงาน การจัดบุคลากร การประสานงาน การจัดงบประมาณ
อยางมีศาสตรและศิลป เพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา 
 
  2.3.1 ความหมายของผูนํา  
 ความหมายของคําวาผูนํามีขอบเขตคอนขางกวาง โดยนักวิชาการไดแยกความเปนผูนําออก

จากคําวาผูบริหารท้ังนี้นักวิชาการและนักทฤษฎีท้ังชาวไทยและตางประเทศ ไดนิยามความหมายของ
คําวาผูนําพอสรุปไดดังตอไปนี้ 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2546, หนา 3) กลาวถึงคําท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันกับคําวา
ผูนําไววา “การบริหารการศึกษาในปจจุบันมีสวนประกอบที่สําคัญหลายอยางขององคการ หรือ
หนวยงานท่ีจะชวยใหองคการนั้นอยูไดโดยไมลม มีความเจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคท่ีวางไว
องคประกอบที่สําคัญยิ่งสวนหนึ่งก็คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานนั้นในการท่ีจะรวมพลังเพ่ือหาใหหนวยงานบรรลุเปาประสงคไดมีอีกหลายคํา เชน ผูจัดการ 
(manager) ผูบริหาร (executive) ผูอํานวยการ (director) ท่ีมีความหมายคลายกับผูนํา หัวหนา หรือ
ผูบังคับบัญชา หรือแมแตครูใหญ อาจารยใหญ ก็มีความหมายคลายกันถึงแมวาอาจไมเหมือนกันทีเดียว 
แตก็มีความหมายซํ้าซอนกันมากในทางบริหาร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของงาน ฐานะของตําแหนง 
ขอบขายของหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 อานันท ปนยารชุน (2542, หนา 9; อางถึงใน สินินธร จันทรผง, 2546, หนา 14) ใหคําจํากัด
ความวาผูนําไมใชผูท่ีจะนําคนอ่ืน แตผูนําท่ีดีคนอ่ืนอยากเดินตาม 

 ในตางประเทศไดมีผูศึกษาและใหความหมายของคําวาผูนําไวคอนขางกวางขวางซ่ึงพอสรุปได 
ดังตอไปนี้ 

 ฟฟเนอร และพรีสทัส (Fiffner & Presthus, 1960, pp. 92-93; อางถึงใน สกาวรัตน สูสุข, 
2548, หนา 16) ใหความหมายผูนําไววา ผูนํา คือ ผูท่ีใชอิทธิพลชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายไดโดยอาศัยความสัมพันธท่ีผูนํามีตอผูท่ีใตบังคับบัญชาในสภาพตางๆ กัน 

 ฟดเลอร (Fiedler, 1967, p. 8) กลาววา ผูนําหมายถึงบุคคลที่ริเริ่มหรือสงเสริมใหมี
การเปลี่ยนแปลงการกระทําของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูท่ีสนับสนุนสงเสริมการปฏิสัมพันธ
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ระหวางสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดีนอกจากนี้ยังมีผูนิยามคําวา ผูนํา หัวหนา ผูบังคับบัญชา
ในลักษณะใหนิยามไวหลายความหมายดวยกัน เชน ทอมปสัน (Thompson, 1952, p. 52; อางถึงใน 
สกาวรัตน สูสุข, 2548, หนา 17) ใหนิยามคําวาผูนําไว 3 ประการ คือ 

  1) ผูนํา คือ บุคคลท่ีสามารถเขาใจวิธีการบริหารไดดีกวาผูอ่ืน 
  2) ผูนํา คือ บุคคลท่ีรูวิธีรักษาขวัญขององคการหรือหนวยงาน 
  3) ผูนํา คือ บุคคลท่ีรูจักกลวิธีในการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  
 ในป ค.ศ. 1966 ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28) ไดใหความหมายผูนําไว 5 ประการ คือ 
  1) ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลตอบุคคลในหนวยงานมากกวาคนอ่ืน 
  2) ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือกวาคนอ่ืน 
  3) ผูนํา คือ บุคคลท่ีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการทํางานเพ่ือใหหนวยงานดําเนินไปสู 

จุดหมายและบรรลุจุดหมายท่ีวางไว 
  4) ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากบุคคลอ่ืนๆ ใหเปนผูนํา 
  5) ผูนํา คือ บุคคลท่ีดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
 สตอกดิล (Stogdill, 1974, pp. 7-15) ไดศึกษาความเปนผูนํา คนควาวิเคราะหงานเขียนและ

การวิจัยเก่ียวกับความเปนผูนําอยูหลายปแลวเขียนหนังสือ Handbook of Leadership : A Survey 
of theory and Research และสตอกดิล ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความเปนผูนํา สรุปเปนขอใหญๆ 
ไดดังนี้ 

  1) ผูนําคือศูนยกลางของกระบวนการกลุม การเปนผูนําตามนัยนี้ถือวาผูนํา
เปนจุดศูนยกลางของกระบวนการของกลุม เปนศูนยรวมของอํานาจความรวมมือ และกิจกรรมท้ังหลาย 
ผูนําเปนผูมีตําแหนงสูงในกลุมนั้น และเปนผูกําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตางๆ 

  2) การเปนผูนําคือบุคลิกภาพและผลของมันแนวคิดนี้ถือวาผูนําเปนผลของบุคลิกภาพ
ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางจากคนอ่ืน เปนผูท่ีนายกยองนับถือ และนาใหความรวมมือ 

  3) การเปนผูนําคือศิลปะของการทําใหเกิดความยินยอมตามแนวคิดนี้ถือวาการเปน
ผูนําเปนศิลปะอยางหนึ่งท่ีจะทําใหผูตามยินยอมใหความรวมมือ เชื่อฟง ยกยองและมีความจงรักภักดี 
และเปนศิลปะท่ีจะทําใหผูอ่ืนกระทําในสิ่งท่ีผูนําตองการ 

  4) การเปนผูนําคือการใชอิทธิพล แนวคิดนี้ถือวาการเปนผูนําก็คือการมีอิทธิพล
เหนือคนอ่ืน และใหคนอ่ืนปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายมีอิทธิพลนี้ไมจําเปนตองใชอํานาจบังคับ
ขูเข็ญ 

  5) การเปนผูนําก็คือการกระทําหรือพฤติกรรม กลุมนี้ใหนิยามการเปนผูนําในรูปของ
การกระทําหรือพฤติกรรม เชน ถือวาการเปนผูนําก็คือพฤติกรรมของบุคคลขณะท่ีนํากิจกรรมกลุม
ประสานงานการทํางานของกลุม ซ่ึงอาจเก่ียวกับการสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานการยกยอง
หรือตําหนิสมาชิก การแสดงความสนใจในสวัสดิการของสมาชิก 

  6) การเปนผูนําคือรูปแบบของการเกลี้ยกลอม (persuasion) แนวคิดนี้ เชื่อวา
การเปนผูนําเปนศิลปะในการเกลี้ยกลอมบุคคลใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือใหบรรลุจุดประสงค
เปนการเกลี้ยกลอมใหคนอ่ืนทําตาม ไมใชการขมขูบังคับ หรือใชอํานาจ 
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  7) การเปนผูนําคือ ความสัมพันธของพลังอํานาจกลุมนี้ในแนวคิดวาการเปนผูนํา    
ก็คือความแตกตางของพลังอํานาจระหวางผูนํากับผูตาม ผูนํายอมใชพลังอํานาจทางใดทางหนึ่ง
ใหผูตามปฏิบัติตาม 

  8) การเปนผูนําคือ เครื่องมือเพ่ือบรรลุจุดประสงค แนวคิดของกลุมนี้ เชื่อวาการเปน
ผูนําเปนเครื่องมือท่ีมีคาอยางหนึ่งในการทําใหกลุมไดบรรลุจุดมุงหมาย ทําใหสมาชิกมีความพึงพอใจผูนํา
ตองจัดสถานการณในการทํางานใหประหยัดท้ังการลงทุน เวลา และหาวิธีการท่ีจะสนองความตองการ
ของสมาชิก 

  9) การเปนผูนําคือ ผลของปฏิสัมพันธการเปนผูนําเปนผลของการกระทําของกลุม 
เปนกระบวนการท่ีบุคคลกระตุนซ่ึงกันและกัน มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันการเปนผูนําจึงเปนผลของ
ปฏิสัมพันธของสมาชิกของกลุม 

  10) การเปนผูนําคือความแตกตางของบทบาท ในสังคมท่ัวไป สมาชิกแตละคน
มีบทบาทท่ีตางกัน ผูบังคับบัญชาจะตองแสดงบทบาทของผูนํา ซ่ึงแตกตางจากบทบาทของผูตาม
ตามแนวคิดนี้เนนใหเห็นวา ผูนําจะตองมีบทบาทอยางไรบาง 

  11) การเปนผูนําคือการมีความคิดริเริ่มในการงาน การเปนผูนํามิใชการมีตําแหนง
หนาท่ีแตเปนกระบวนการท่ีตองการความคิดริเริ่มภารกิจสําคัญของผูนําตามแนวคิดนี้ก็คือตองมี
ความริเริ่มท้ังดานความคิดและการกระทํา ชวยบํารุงรักษาโครงสรางของหนวยงานกอใหเกิดปฏิสัมพันธ
เพ่ือท่ีจะบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว 

 สรุปสาระสําคัญของภาวะผูนําหรือประมุขศิลปหรือความเปนผูนํา จากคําจํากัดความ
ท่ีนักบริหาร นักจิตวิทยาหลายๆ ทานไดกลาวไว ก็คือ “ความเปนผูนําเปนลักษณะพิเศษท่ีบุคคลหนึ่ง
มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนหรือเหนือกลุมคน เม่ือมีสถานการณเอ้ืออํานวย และ
บุคคลอ่ืนก็ยอมรับดวย” 

 2.3.2 ความหมายของภาวะผูนํา 
 จากการศึกษาคนควา พบวา มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไว ดังนี้ 
 พระธรรมปฎก (2542, หนา 3) ใหความหมายวา ภาวะผูนําก็คือคุณสมบัติของผูนํา เชน

สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และ
พากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 

 กิตติ ตยัคคานนท (2530, หนา 13) ใหนิยามภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําคือศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ในสถานการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใชกระบวนการสื่อความหมายหรือการติดตอกัน
และกันใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
 ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2529, หนา 23) กลาววา ภาวะผูนํา คือการกระทําท่ีมีอิทธิพล
สามารถทําใหผูอ่ืนเกิดศรัทธา มีความนับถือ มีความเชื่อม่ัน ตกลงปลงใจท่ีจะทําตามแลวแตผูนําจะให
ทําอะไร 

 ประเวศ วะส ี(2542, หนา 71) ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําไววา สังคมระดับใดระดับหนึ่ง
ตั้งแตครอบครัว ชุนชน หนวยงานไปจนถึงสังคมท้ังประเทศและสังคมโลกหากมีจุดมุงหมายรวมกัน
ก็จะกระทบกระท่ังกันนอย มีความรวมมือกันมาก มีความสุข และมีพลังสรางสรรคสูงปกติสมาชิกของ
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สังคมมีความหลากหลายแตกตางกันหรือแตกแยกเพราะผลประโยชนสวนตัว สถานการณบางอยาง 
เชน สงคราม จะทําใหสังคมมีจุดมุงหมายรวมกันสูงในสถานการณธรรมดาจุดมุงหมายรวมกัน
มีมากบางนอยบางสุดแตเหตุปจจัยหลายอยาง เหตุปจจัยหนึ่งคือภาวะผูนํา (leadership) ภาวะผูนํา
คือภาวะท่ีกอใหเกิดศรัทธาเปนท่ียอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมนั้นๆ ภาวะผูนําอาจมีให
บิดามารดา ครู ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ผูนําทางวิชาการ ผูนําทางการเมือง เปนตน ภาวะผูนํา
อาจจะมีในบุคคลท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาหรือมิใชก็ได 

 สําหรับท่ีมาของภาวะผูนํานั้น รอส และเฮ็นดรี (Ross & Hendry, 1958, pp. 100-107; 
อางถึงใน สกาวรัตน สูสุข, 2548, หนา 18) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําไว 3 ประการดังตอไปนี้ 

  1) ภาวะผูนํา เปนคุณสมบัติท่ีอยูภายในของผูนําแตละสมัยกอนจึงเชื่อกันวาภาวะผูนํา
เปนผลมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งติดตัวมาแตกําเนิดสิ่งท่ีทําใหบุคคลกลายเปนผูนํานั้นเปนคุณสมบัติ
ท่ีอยูภายในตัวของแตละคน 

  2) ลักษณะภาวะผูนําข้ึนอยูกับกลุม ลักษณะภาวะผูนําขึ้นกับโครงสรางของกลุม
มากกวาแตละบุคคล ความเปนผูนําในกลุมถูกกําหนดโดยผลรวมของทัศนคติความตองการของกลุม 
กลุมและผูนําเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได ถาไมมีกลุมก็ไมมีผูนําแตถากลุมขาดผูนํา กลุมนั้นก็ยาก
ท่ีจะเจริญกาวหนาได การเปนผูนําเปนกระบวนการท่ีจําเปนตองทําหนาท่ีท้ังในการนําและการบริหาร 

          3) ลักษณะความเปนผูนําข้ึนอยูกับสถานการณ สถานการณมีบทบาทตอภาวะผูนํามาก 
สถานการณท่ีกลุมกําลังเผชิญหนากอใหเกิดผูนําจึงข้ึนกับสถานการณ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของกลุมหรือองคการนั้นๆ 

 ฮอลลันเดอร (Hollander, 1978, pp. 1-7) กลาววา กรอบความคิดสําคัญเก่ียวกับภาวะผูนํา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีวา “ผูนําเกิดข้ึนเองไมไดถูกสรางข้ึน” มิอยูในกลุมองคกรจํานวนนอยเพราะในความเปนจริงแลว 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึง “ภาวะผูนํา” นั้น จะตองรวมถึงปฏิสัมพันธของบรรดาผูตามดวย ดังนั้นคําวา
ภาวะผูนํา และคําวาผูนําจึงยังคงใชในความหมายที่เหมือนกัน (ทั้งๆ ที่มีความหมายตางกัน) 
แตโดยท่ัวไปแลวผูนํามักมีอิทธิพลเหนือกลุมของตนโดยท่ีภาวะผูนํานั้น เราพบไดจากการแสดงออก
โดยปจเจกบุคคลซ่ึงไมไดหมายถึงบุคคลคนเดียว แตเปนปฏิสัมพันธระหวางผูนําและผูตามดังกลาวแลว
 เทอรรี (Terry, 1977, p. 147) ใหความหมายของคําวา ภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการซ่ึงบุคคล
หนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือมากกวา โดยพยายามท่ีจะทําใหสมาชิกขององคการประพฤติไปในทิศทางท่ีจะทําใหองคการนั้นๆ 
บรรลุถึงเปาหมายท่ีตั้งไว 

 นอกจากนี้ พาลเมอร และทอมปสัน (Palmer & Thompson, 1978, p. 192; อางถึงใน
สกาวรัตน สูสุข, 2548, หนา 19) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูนําและประชาชนไววา
ภายในจิตใจของผูนํา จะคิดทํางานเพ่ือผูตาม หรือคิดทําทุกอยางเพื่อตนเองโดยกดขี่ประชาชน
แตถึงอยางไร ผูนําก็หลีกเลี่ยงการถูกกําหนดใหตองปฏิบัติตามความตองการของประชาชนไปไมได
ไมวาจะเปนการผลักดัน ตอตาน หรือบีบบังคับผูนําโดยตรงหรือโดยออม และจะใชเวลาเพ่ือการดังกลาว
มากหรือนอย เร็วหรือชาเพียงใดก็ตาม ถาประชาชนมีความตองการรวมกันท่ีจะใหเปนไปเชนนั้น 
จุดมุงหมายของผูนําจะบรรลุผลสําเร็จหรือไมอยางไร ข้ึนอยูกับวามรวมมือจากประชาชนเปนสําคัญ 
ผูนําจะประสบผลสําเร็จในการดํารงความเปนผูนําของตนไวอยางม่ันคงหรือไมนั้น เก่ียวพันเปนอยางยิ่ง
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กับการดํารงความสัมพันธกับประชาชนใหประชาชนเกิดความยินยอมพรอมใจในการยอมรับและ
เลือกใหเขาอยูในตําแหนง ซ่ึงจะนําไปสูการมสิทธิพิเศษเหนือคนสวนใหญความสําเร็จหรือลมเหลว
ของผูนํา เก่ียวของกับประชาชนในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 

   1) ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงผูนํา จะยืนยงแคไหนข้ึนอยูกับความสามารถของเขา
ท่ีจะรักษาสัญญาและผลักดันใหจุดมุงหมายสําเร็จผล ท้ังนี้สิ่งสําคัญก็คือผูนําจะตองมีความสามารถ  
ในการรักษาความสัมพันธข้ันพ้ืนฐานระหวางตนกับมวลชนไวใหได 

  2) ความสามารถของมวลชนในการควบคุมการทํางานของผูนํา จะสงผลในลักษณะ
เปนเครื่องจํากัดความสามารถในการดําเนินงานของผูนําและความสามารถในการดํารงอยูในตําแหนง
อยูในฐานะไปดวยในตัว 

  3) ผูนําจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับความสามารถในการระดม
มวลชน คือ แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง 

 2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 ในการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของผูนํา ไดมีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายทานไดพยายาม

ศึกษาวิจัย อยางกวางขวาง ซ่ึงแตละทฤษฎีจะมีแนวความเชื่อท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 
 เบอรนารด เอ็ม บาส (Bernard M. Bass, 1981, pp. 26-37; อางถึงใน มนัส ญาติเจริญ, 

2544, หนา 24) ไดแบงกลุมทฤษฎีไว 10 กลุมคือ 
  1) กลุมทฤษฎีผูยิ่งใหญ  
   นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาผูนํามีลักษณะพิเศษบางประการท่ีผูตามไมมีหรือผูนําและ     

ผูตามตางก็มีลักษณะพิเศษเหลานี้จะรวมถึงพลังกายพลังสมอง และพลังศีลธรรมท่ีสืบเนื่องมาจาก
พันธุกรรมหรือการแตงงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมแตละยุคแตละสมัย ตัวอยางเชน เลนิน เชอรชิล
ฮิตเลอร และมุสโสลินี เปนตน 

  2) กลุมทฤษฎีคุณลักษณะ 
   นักทฤษฎีกลุมนี้มุงเนนศึกษาบุคคลซ่ึงเปนผูนําโดยเชื่อประสิทธิผลของภาวะผูนํา   

จะสามารถอธิบายหรือชี้ใหเห็นโดยดูจากบุคลิกลักษณะทางกายภาพ และบุคลิกลักษณะทางจิตภาพ
หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนคุณลักษณะของผูนํานั่นเองปญหาของทฤษฎีนี้คือนักทฤษฎีความคิดเห็น
แตกตางกันเก่ียวกับคุณลักษณะของการเปนผูนํา โดยตางก็คนพบคุณลักษณะของผูนําแตกตางกันไป
คนละอยางสองอยาง และบางครั้งก็มีความเห็นขัดแยงกัน ตัวอยางเชน ผูนําควรเปนผูท่ีมีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอกระทําตนตามเสียงสวนใหญของกลุมท่ีเขาเปนผูนําสามารถชวยเหลือ
สมาชิกในกลุมรูจักการควบคุมอารมณของตน มีความเฉลียวฉลาด และมีความสนใจในเหตุการณตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 

  3) กลุมทฤษฎีสภาพแวดลอม  
   ทฤษฎีนี้เชื่อวาการท่ีบุคคลคนหนึ่งจะกาวข้ึนมาเปนผูนํานั้นข้ึนอยูกับหนาท่ี และ

ความชํานาญ (abilities and skills) ของเขาในขณะนั้นสามารถที่จะแกปญหาใดปญหาหนึ่ง
ในยามวิกฤติได เชน สงคราม เปนตน ทฤษฎีนี้เชื่อวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ตัวอยางสําหรับทฤษฎีนี้คือ มหาตมะ คานธ ีและมารติล ลูเธอรคิง 
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  4) กลุมทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลกับสถานการณ 
   ทฤษฎีนีเ้ปนการนําเอาทฤษฎีผูยิ่งใหญผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดลอม โดยทฤษฎีนี ้

เชื่อวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจากลักษณะของผูนําเองประการหนึ่ง ลักษณะของกลุมผูตามประการหนึ่ง
และลักษณะของสถานการณท่ีมีอยูรอบๆ ตัวผูนําและผูตามอีกประการหนึ่ง ปจจัยสําคัญท่ีนักทฤษฎี
กลุมนี้ใหความสนใจเปนพิเศษคือ สภาพปฏิกิริยาโตตอบ การรับรู และพฤติกรรมของบุคคลในกลุมผูนํา
และผูตาม 

  5) กลุมทฤษฎีจิตวิเคราะห  
  นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาการศึกษาภาวะผูนําโดยการนําหลักการจิตวิเคราะห

ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผูนําไดเชนเดียวกับการศึกษาภาวะผูนําในความเชื่อในดานอ่ืนๆ 
จิตวิเคราะหเขาใจถึง Id คือ สัญชาตญาณโดยกําเนิดของมนุษย ego การไดรับภายหลังจากการเลี้ยงดู
การฝกฝนเรียนรู และ superego เปนมโนธรรมใหคนผูนั้นใชวิจารณญาณในสิ่งท่ีควรแกการปฏิบัติจาก 
ego ท่ีไดรับมา 

6) กลุมทฤษฎีปฏิสัมพันธและความคาดหวัง 
  แนวคิดตามทฤษฎีนี้กลาววา สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมสามารถจะเปนผูนําได   

ถาหากวาบุคคลนั้นเปนผูริเริ่มบทบาทนั้นจะตองสอดคลองกับสถานการณของกลุมองคประกอบ
ท่ีเปนสถานการณของกลุมมี 3 ประการคือ 

  (1) อํานาจตามตําแหนง บางกลุมผูนําจะมีอํานาจตามตําแหนง เชน ครูใหญประชุม
ครูในโรงเรียน แตบางกลุมผูนําจะไมมีตําแหนงเลย เชน การเลนของเด็ก สาระสําคัญในองคประกอบนี้
ก็คือการท่ีผูนํากลุมมีอํานาจตามตําแหนงมากหรือนอย ทําใหสถานการณของกลุมแตกตางกัน 

 (2) ภารกิจของกลุม ภารกิจคือ การงานท่ีกลุมตองการทําใหสําเร็จ งานอาจจะยาก 
งายแตกตางกัน งานบางอยางตองสนใจวิเคราะหและใชขอมูลจํานวนมาก ประกอบในการตัดสินใจ
ความยากงายของงานมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธในกลุม 

            (3) ความสัมพันธระหวางผูนาํและสมาชิกในกลุม มีความสําคัญไมนอยไปกวา
องคประกอบสองประการท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูตามยอมมีความคาดหวังจากผูนํา หากผูนําเปนท่ียอมรับ
และมีความสามารถตามท่ีคาดหวัง การติดตอสัมพันธในกลุมเปนไดดวยดีโอกาสในการนํากลุมไปสู
จุดมุงหมายปลายทางก็งายข้ึน 

  7) กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม  
   ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา มนุษยมีความรับผิดชอบ รักอิสระมีความใฝดี มนุษย

เปนทรัพยากรท่ีมีคา ท่ีสุดในองคการ ทฤษฎีนี้ มุ ง ท่ีจะพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลและ
ความเปนปกแผนโดยทฤษฎีนี้ใหความสําคัญของมนุษย นักทฤษฎีกลุมนี้มองเห็นวาผูนําของกลุม
จะตองมีแนวคิดดังตอไปนี้ 

   (1) เนนธรรมชาติของมนุษยเปนหลัก มนุษยรักความเปนอิสระมีความตองการ
ความหวัง ความตั้งใน และจูงใจ 

   (2) เม่ือมนุษยทํางานรวมกันเปนกลุมหรือองคการ ธรรมชาติขององคการ
ยอมจะตองมีการควบคุมใหเปนระเบยีบเรยีบรอย 
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    (3) ภารกิจของผูนําคือ จัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือสงเสริมบรรยากาศ
ขององคการใหเอ้ืออํานวยตอธรรมชาติของมนุษย เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานสนองความตองการของตนเอง
และองคการได เปาหมายของภาวะผูนําในทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลงานและ
น้ําใจจากผูตามในเวลาเดียวกัน 

  8) กลุมทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
   ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาการท่ีผูตามยินยอมหรือยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามหรือยอมรับ  

ในตัวผูนํานั้น เพราะท้ัง 2 ฝายมีสัญญาท่ีจะแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
  9) กลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
   ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมตางๆของผูนําเปนสิ่งท่ีเรียนรูกันไดคนท่ีไดรับ    

การฝกฝนใหมีพฤติกรรมของความเปนผูนําท่ีเหมาะสมสามารถเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพไดทฤษฎีนี ้
มุงศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ไดแก มอบหมายงาน การจูงใจ ฯลฯ 

  10) กลุมทฤษฎีการรับรูและปญญา  
    นักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อในกระบวนการรับรูของผูนําในอันท่ีการหยั่งรูหรือ        

การมองการไกลมีความรูความเขาใจในทุกดานท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน รูและเขาในการวิเคราะห
ระบบ 

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําการเปลี่ยนแปลง  
 
 ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาท่ีเปนผูนํา ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางในดานพฤติกรรมและ

เปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน การแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
ของครูและนักเรียนดวย ดังนั้น ถาผูบริหารรูจักนําความมีภาวะผูนํามาใชในการทํางาน ใหเหมาะกับ
สภาพท่ีเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวาผูบริหารมีความบริสุทธิ์ใจในการทํางาน 
และเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืนในเรื่องตางๆ จะกอใหเกิดศรัทธา ความสามัคคีรวมมือรวมใจ ในการทํางาน
ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงคโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษา และ
ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ ได 

 2.4.1 ทฤษฏีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
 แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, pp. 9-16) ไดเริ่มเสนอแนวคิดในเรื่องการให

ความใสใจเฉพาะรายบุคคลซ่ึงเปนสวนประกอบของภาวะผูนํา และเปนคุณลักษณะของวัฒนธรรม
องคการนั้นๆ และแนวคิดท่ีวานี้ไดถูกนํามาศึกษาในแงทฤษฎีท่ียืนอยูบนหลักการความเปนเหตุเปนผล
ในขณะท่ีเบิรนส (Burns, 1978; citing in Bass, 1981, p. 207) กลาวถึงภาวะผูนําอาจจะกระตุน
ความตองการท่ีแทจริง เพ่ือความเจริญกาวหนาและยังไดเสนอคําแนะนําเก่ียวกับสภาวะผูนําในอนาคตวา 
การกระตุนใหเกิดสติปญญาอาจจะตองคนหาวิธการใหมๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจ
นอกจากนี้แลวยังไดจําแนกองคประกอบของภาวะผูนําการปฏิรูปออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก การมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ซ่ึงเขาเชื่อวาอาจชวยใหเกิดอิทธิพลของการพัฒนาผูนําไปสูผูตาม องคประกอบของภาวะผูนํา                         
การเปลี่ยนแปลงของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1995, pp. 9 -16) ประกอบดวยองคประกอบ 
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4 ดาน ไดแก การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ดังรายละเอียดแตละดานดังตอไปนี้ 

  1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 
   การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือ

เปนโมเดลสําหรับผูรวมงาน ผูนําจะเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูรวมงาน
เกิดความภาคภูมิใจ เม่ือไดรวมงานกัน ผูรวมงานจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและ
ตองการเลียนแบบผูนํา สิ่งท่ีผูนําตองปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และ
สามารถถายทอดไปยังผูรวมงาน ผูนําจะตอง มีความสมํ่าเสมอ มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถ
ควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูท่ีไวใจไดวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนผูมีศีลธรรมและ
จริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงท่ีจะใชอํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตนแตจะประพฤติตนเพ่ือใหเกิดประโยชน
แกผูอ่ืนและเพ่ือประโยชนของกลุมผูนํา จะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ
ความตั้งใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณความเชื่อและคานิยมของผูนํา จะเสริม
ความภาคภูมิใจความจงรักภักดี และความม่ันใจของผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานรูสึก เปนพวกเดียวกับ
ผูนําโดยอาศัยวิสัยทัศน และการมีจุดประสงครวมกันผูนําแสดงความมั่นใจ ชวยสรางความรูสึก
เปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูรวมงานจะเลียนแบบ และพฤติกรรมของผูนํา
จากการสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพตนเองผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติภาระหนาท่ีขององคการ 

  2) การสรางแรงบันดาลใจ 
   การสรางแรงบันดาลใจ การท่ีผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับ

ผูรวมงานโดยการสรางแรงบันดาลใจ การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานตอผูรวมงานผูนํา
จะกระตุนจิตวิญญาณของทีม ใหมีชีวิตชีวามีการแสดงออก ซ่ึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติท่ีดี
ในแงบวก ผูนําจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังท่ีผูนํา
ตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัว หรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 
ผูนําจะแสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได 
ผูนําจะชวยใหผูรวมงานมองขามผลประโยชนของตนเอง เพ่ือวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ 
ชวยใหผูรวมงานพัฒนาความผูกพันของตนเองตอเปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสราง
แรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึน ผานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูรวมงานรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ
กระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาท่ีตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูรวมงาน
จัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  3) การกระตุนทางปญญา 
   การกระตุนทางปญญา หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูนํากระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึง

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูรวมงานมีความตองการหาแนวทางใหมๆ มาแกปญหา     
ในหนวยงานเพ่ือหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและ
การแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยน
กรอบการมองปญหาการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางแบบใหมมีการจูงใจ และสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหาการใหกําลังใจผูรวมงานให
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พยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ กระตุนใหผูรวมงานแสดงความคิดและเหตุผล และ
ไมวิพากษวิจารณความคิดนั้นจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ผูนําทําใหผูรวมงานรูสึกวาปญหา
ท่ีเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ผูรวมงานวาปญหาทุกอยางตองสามารถแกไขได แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจน
ใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความรวมมือ รวมใจในการแกปญหาของ
ผูรวมงานทุกคน ผูรวมงานจะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี
การกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานในการท่ีจะตระหนัก
เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง 

  4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
   การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง ผูนําจะมีความสัมพันธเก่ียวกับบุคคล

ในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคลและทําใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคาและ       
มีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช และเปนท่ีปรึกษาของผูรวมงาน แตละคน เพ่ือพัฒนาผูรวมงาน ผูนํา
จะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์และความเติบโตของแตละคน 
ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูรวมงานใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูรวมงานโดยการให
โอกาสในการเรียนรูสิ่งใหมๆ สรางบรรยากาศของการให การสนับสนุนคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลในดานความจําเปนและความตองการประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับกําลังใจมากกวาบางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจ
ดวยตัวเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดมากกวาบางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา 
มีการสื่อสารสองทาง มีการจัดการโดยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) 
มีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานเปนการสวนตัวใสใจตอความกังวลของผูรวมงาน ผูนําจะรับฟงผูรวมงาน 
ผูนําจะมีการมอบหมายงาน เพ่ือเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาผูรวมงาน เปดโอกาสใหผูรวมงานไดใช
ความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ี และเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ีทาทายความสามารถ ผูนําจะคอยดูแลใหคําแนะนํา
ใหการสนับสนุน และชวยใหผูรวมงานกาวหนา ในการทํางานท่ีไดรับผิดชอบอยูโดยผูรวมงานไมรูสึกวา
กําลังถูกตรวจสอบจากผูนําทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง นับวามีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพล
อยางมากในหนวยงานราชการท่ัวไปหรือในวงการดานธุรกิจก็เชนเดียวกัน เพราะถือวาเปนทฤษฎี
ท่ีนิยมของผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโดยใชกระบวนการภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงหรือผูนําท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือเปนนักบริหารสูมืออาชีพตามสถานการณ ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน และตามนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาของชาติตอไป 

 2.4.2 ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา  
 แนวความคิดของทฤษฎีนี้เชื่อวา การเปนผูนําขึ้นอยูกับลักษณะบุคคล ซึ่งอาจจะไดรับ

การถายทอดทางกรรมพันธุ หรือสิ่งแวดลอมก็ได นักวิชาการในกลุมนี้จึงไดพยายามศึกษาวิเคราะห
คุณลักษณะตางๆ ของผูนํา เพ่ือนําไปสรุปเปนทฤษฎี เชน 

 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีกเชื่อวา ความเปนภาวะผูนําของบุคคลเริ่มตนตั้งแต
กําเนิดจึงเกิดทฤษฎี the great man theory of Leadership โดยมุงเนนการศึกษาคุณลักษณะทางกาย
และทางจิตของผูนํา เพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความเปนภาวะผูนํา โดยจําแนก
ออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
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  1) ลักษณะของดานรางกาย (physical) หมายถึง รูปราง ความสงา น้ําหนัก แววตา
ซ่ึงจะพบวาลักษณะดังกลาวมักจะปรากฏใหเห็นในผูนําท่ีประสบความสําเร็จ 
  2) ลักษณะทางดานสติปญญา (intellectual) หมายถึง ความฉลาด ความรู 
ความสามารถ ในการแกปญหาซ่ึงพบวา สติปญญามีความสัมพันธกับความเปนภาวะผูนํา จึงใหการยกยอง
และยอมรับผูมีลักษณะทางดานสติปญญาสูงกวาบุคคลอ่ืนในกลุมใหเปนผูนํา 
       3) ลักษณะทางดานบุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความสามารถในการปรับตัว ความมีมนุษยสัมพันธ การเขาสังคม การเขาใจและยอมรับผูอ่ืน นิสัย และ
ความประพฤติดี รวมท้ังความมีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน ซ่ึงพบวาคุณลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนในตัวผูนํา
มากกวาบุคคลอ่ืนๆ โดยท่ัวไป 
 สตอกดิลล (Stogdill, 1974, pp. 15-17) ไดศึกษาวิจัยและรวบรวมผลงานเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผูนําจากนักวิชาการหลายทาน และยืนยันวาคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับลักษณะของผูนํานั้น
สามารถสรางใหมีข้ึนในตัวบุคคลได อาทิ คุณลักษณะดานกายภาพ 5 ประการ เชน ความมีพลัง รูปราง 
ความสูง น้ําหนัก ความเฉลียวฉลาด คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 16 ประการ เชน ความสามารถ 
ในการปรับตัว ความกระตือรือรน ความเชื่อม่ันในตนเอง ความกลาหาญ คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน 
6 ประการ เชน ความคิดริเริ่ม ความตองการ ความสําเร็จ ความมุมานะ คุณลักษณะดานสังคม 9 ประการ 
เชน ความสามรถในการบริหาร การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ความรวมมือของสมาชิก เปนตน 
ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวความคิดที่ Goble ไดศึกษาจากพฤติกรรมของผูนํา
ท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารหรือการจัดการ 
 กรองแกว อยูสุข (2537, หนา 134-135; อางถึงใน สกาวรัตน สูสุข, 2548, หนา 26) ไดศึกษา
ผลงานของ Goble ซ่ึงทําการศึกษาพฤติกรรมผูนําท่ีมีประสิทธิภาพโดยวิเคราะหจากแบบสอบถามและ
เอกสารขอมูลสรุปคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไว 11 ประการ คือ มีความทะเยอทะยาน มีความอุตสาหะ
พากเพียร มีความกลาหาญ มีศรัทธามุงม่ัน มีจุดมุงหมาย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความยุติธรรม 
มีจุดมุงหมาย มีความยืดหยุน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวินัยตอตนเอง 
 อาร ีโสตถิรพันธุ (2538, หนา 19) ไดศึกษาผลงานของเบนนิส (Bennis) ซ่ึงไดใชเวลาไมต่ํากวา 
5 ป ในการศึกษาผลงานของผูนําท่ีมีชื่อเสียง พบวา คุณลักษณะของผูนําท่ีมีสมรรถภาพประกอบดวย 
  1) ความมุงม่ัน หมายถึง ความตั้งใจแนวแนที่จะนําตนเองไปสูเปาหมายความสําเร็จ
ในการทํางานโดยมีผูรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
  2) การสื่อสาร หมายถึง การสื่อความหมายของผูนําท่ีชวยใหเกิดความชัดเจนนําไปสู
วิธีการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายไดงายยิ่งข้ึน 
   3) ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะนําตนเองใหเปนท่ีไววางใจของผูรวมงาน 
  4) ความสามารถในการบริหารและการจัดการ หมายถึง ความมีทักษะและประสบการณ    
ในการบริหารเวลา การบริหารเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรตลอดจนความสามารถ
ในการนําจุดเดนและจุดดอยของผูตามมาใชใหเกิดประโยชนตอองคการ 
 จากการศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการที่มีความเชื่อในทฤษฎี คุณลักษณะภาวะผูนํา
จะเห็นไดวาผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ถึงแมวาทฤษฎีนี้จะมีความเชื่อวา
ลักษณะผูนํามีมาตั้งแตกําเนิด และสามารถสืบทอดพฤติกรรมโดยพันธุกรรมได ซ่ึงนักวิชาการในปจจุบัน   
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ยังไมใหการยอมรับวาแนวความคิดนี้จะเปนจริงเสมอไปแตก็สามารถนําตัวแปรท่ีคนพบในพฤติกรรม
ภาวะผูนําท่ีประสบความสําเร็จมาใชในการสรางผูนําและพัฒนาความเปนผูนําใหเกิดข้ึนไดโดยใช
กระบวนการจัดการศึกษาและการฝกอบรม (educational and training process) 

 2.4.3 ลักษณะผูนําและองคประกอบของการเปนผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
 ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28) ไดใหความหมายของผูนําวา คือ ผูที่มีลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
   1) ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
   2) ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่งท่ีมีบทบาทเหนือคนอ่ืนๆ 
   3) ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีดีในการทําใหหนวยงานดําเนินไปสู
เปาหมายท่ีวางไว 
   4) ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 

   5) ผูนํา หมายถึง บุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนางานในหนวยงาน 
 ฟดเลอร (Fiedler, 1967, pp. 78-79) มีความเห็นวา ผูนําตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ตามเกณฑ และมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการและสวนบุคคล
ดังตอไปนี้  

   1) ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูนํา ผูนิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเปนตัวแทนของกลุม 
   2) เปนผูไดรับเลือกจากกลุม 
   3) เปนผูแสดงออกใหเห็นวามีอิทธิพลมากท่ีสุด โดยใชสังคมมิติ 
 สําหรับองคประกอบของการเปนผูนําท่ีดีนั้น นักวิชาการไดกลาวถึงไวหลากหลาย ดังนี้ 
 เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข (2542, หนา 28) ไดกลาววา ผูนําที่ดีนั้นตองมี

องคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 
       1) ลักษณะทางดานรางกาย หมายถึง รูปราง หนาตา ผิวพรรณ ขนาด และรูปทรง

รวมถึงกิริยาทาทาง การพูด การสื่อสาร และการแสดงออกตางๆ 
   2) ลักษณะทางดานสติปญญาและความคิด หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความฉับไว

ทางการคิดวิเคราะห วิจารณ แยกแยะสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล มีวิสัยทัศนกวางไกล และตัดสินใจได
อยางถูกตอง มีการวิเคราะหทางเลือกในการปฏิบัติ และมีประสบการณ 

       3) ลักษณะทางดานอารมณ หมายถึง การควบคุมอารมณ และการแสดงออกทางอารมณ
ไดอยางเหมาะสม เชน จิตใจหนักแนน อดทนสูง มีความกระตือรือรนในการทํางานมีความตื่นตัว
อยูตลอดเวลา 

      4) ลักษณะทางดานสังคม หมายถึง ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ เปนคนมองโลกในแงดี 
มีความสามารถในการพูด การสื่อสารกับบุคคลท่ัวไป และสามารถปรับตัวไดดี  

 อําไพ อินทรประเสริฐ (2542, หนา 75-77) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเปนผูนําที่ดี
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 

   1) คุณสมบัติทางวิชาการ ไดแก มีความรูในวิชาชีพเปนอยางดี ความรูท่ัวไป ความรอบรู
ในการบริหารจัดการ และการนํา เชน ความสามารถในการใชเทคนิคและวิธีการทํางานมีความสามารถ        
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ในการสรางมนุษยสัมพันธ เขากับคนไดดี รูจักใชคนและจูงใจคนใหศรัทธามีความสามารถในการคิด  
มีปญญา ไหวพริบ และทันเหตุการณ 

      2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา ทวงที วาจา อุปนิสัยใจคอ
ตลอดจนอารมณ และบทบาทหนาท่ีท่ีปรากฏแกสายตาบุคคลอ่ืน ท้ังบุคลิกภาพ ดานรางกาย และ
ดานจิตใจ 

   3) คุณลักษณะดานความสามารถและคุณสมบัติพิเศษ การท่ีบุคคลหนึ่งจะเปนผูนํา
ไดดีนั้นจะตองมีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษแตกตางไปจากผูอื่น เชน มีสติปญญาเฉียบแหลม 
รูบทบาทหนาท่ีของตน รูจักตนเอง รับผิดชอบ ยุติธรรม กลาหาญ เด็ดขาด ริเริ่มสรางสรรค ทาทาย
และมีความสามารถในการประสานงาน เปนตน 

 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2543, หนา 72) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําทางการศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษา หรือยุคผูนําการเปลี่ยนแปลง ไวดังนี้ 

   1) มองกวางไกลอยางตอเนื่อง และพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการกําหนด
เปาหมายในการทํางาน กําหนดนโยบายและวิธีการทํางานท่ีชัดเจน 

   2) สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 

   3) ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังรูจักวิเคราะหความนาเชื่อถือ
ของขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาอีกดวย 

   4) ความสามารถในการจัดระบบสื่อสารใหไดผลเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลขาวสารตางๆ       
ไดท่ัวถึงทุกระดับองคกร หนวยงาน/สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนอยางดี  

   5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถวางแผนบุคลากร สรรหา
คัดเลือก กําหนดงบประมาณ ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห
ปจจัยเก่ียวกับบุคลากรในหนวยงาน 

 2.4.4 จุดเริ่มตนของผูนําการเปล่ียนแปลง 
 ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) เปนรูปแบบของผูนํายุคใหมซ่ึงนับวาสอดคลอง

ในยุคปฏิรูปท่ีมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูนําจะมีความสามารถ 
ในการหยั่งรูและคาดการณในอนาคตไดอยางแมนยํา มีความคิดชัดเจนที่นําบุคลการไปสูองคการ     
ในการเปลี่ยนแปลง ดวยศักยภาพและสมรรถฐานเต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังเนนการปฏิรูปและ
พลิกโฉมหรือยกเครื่ององคการสนับสนนุการถายโอนวัฒนธรรมแนวใหม มีความสามารถในการจัดการ
เปลี่ยนแปลงสามารถตีความเขาใจเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความคิดสรางสรรค สามารถประยุกต
วิธีการตางๆ เพ่ือใหองคกรประสบผลสําเร็จ ผูนําจะมีแผนในใจโดยครอบคลุม ในเรื่องใหมๆ 
ท่ีเปนเรื่องทาทาย  

 ดังนั้นองคกรจะประสบผลสําเร็จไดมากนอยพียงใดตองเริ่มจากผูนําท่ีมีความเขมแข็งจริงจัง
และใชหลักการทํางานเปนทีม และที่สําคัญสามารถรักษาองคกรใหอยูรอดปลอดภัย โดยที่ผูนํา
ตองทําตนใหเปนผูนาเลื่อมใสและไววางใจ มีจริยธรรมสรางวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในองคกรรวมท้ัง
สรางเครื่องมือ เพ่ือใหประสบผลสําเร็จ โดยท่ีตองเก่ียวพันกับยุทธศาสตร และวัตถุประสงคขององคกร 
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สื่อสารใหบุคลากรเขาใจและสรางความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนํา Bartridge (online, 2005) 
อางถึงคํากลาวของ Peter F. Drucker ไดใหขอคิดของความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูนําวา ผูบริหาร
ทําทุกอยางถูกตองแตผูนําทําในสิ่งท่ีถูกตอง (managers do things right but leaders do the right 
things) โดยผูนําจะไมใชอํานาจแตจะใชการกระจายอํานาจและเพ่ิมพลังอํานาจ (empowerment) 
และจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ ปรับปรุงโครงสรางองคกร
เพ่ือรองรับในการเปลี่ยนแปลงแบบแนวราบและเครือขายไมมีข้ันตอนยุงยากซับซอน เพ่ือใหเขาถึง
บุคลากรและลูกคาเร็วท่ีสุด  

 ขอคํานึงในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล (Boston College, online, 2005) 
เสนอวาในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ควรคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

  1) องคกรท่ีมีประสิทธิผลจําเปนตองนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาการปลอยให
การเปลี่ยนแปลงนําองคกร 

  2) ผูนําตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรวมมือและ
ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีของผูมีสวนเก่ียวของ 

  3) การเปลี่ยนแปลงท่ีดีที่สุดตองคํานึงถึงคุณคาของทรัพยากรมนุษยท่ีสนับสนุน   
การปฏิบัติงาน โดยสรางความสัมพันธทางบวกและการสื่อสารอยางตอเนื่องชัดเจน 

  4) ผูนําปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเขมแข็ง สรางความมุงม่ันของบุคลากรสรางความภักดี
ของลูกคา และความสัมพันธกับชุมชน 

 จุดเริ่มตนของผูนําการเปลี่ยนแปลง Department of Personal Organizational and 
Employee Development Services (online, 2005) ไดเสนอแนะผูนําใหมเก่ียวกับจุดเริ่มตนของ
การเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

  1) เขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง โดยมองเห็นถึงประโยชนความสําคัญของความจําเปน
ท่ีตองเปลี่ยนแปลง ชี้ใหเห็นถึงความลมเหลว ความแตกตางของผูบริหารกับผูนําดานทักษะและ
กระบวนทัศน 

  2) สรางความรูสึกท่ีดีในการแกปญหาเรื่องเรงดวน ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง
เรงดวน เลือกเหตุผลท่ีดีและการพรอมใจกันปฏิบัติงาน รวมถึงกําหนดยุทธศาสตรสําหรับยกระดับ 
การทํางานของเรื่องเรงดวน และสรางทัศนคติท่ีดีรวมกัน 

  3) สรางทีมงานในการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาทีมงาน สรางความเขาใจ และพรรณนา
บทบาทในการทํางานของทีมงาน 

  4) พัฒนาวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงคุณคาของวิสัยทัศน และระบุ
ขอบขายของวิสัยทัศนพรรณนาลักษณะวิสัยทัศนท่ีเขมแข็ง และระบุองคประกอบท่ีชวยสรางวิสัยทัศน
ใหมีประสิทธิผล 
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 มอสซ (Morse, online, 2005) เสนอวาผูนําควรสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
ไมคํานึงถึงแบบแผนมากนักและมีความรูเขาใจเก่ียวกับคุณภาพของความแตกตาง ผูนําสรางความแตกตาง
ดานการบริหารและจัดการ เพ่ิมอํานาจและการมีสวนรวมใหกับบุคลากรท้ังดานการตัดสินใจและ
การรวมกันปฏิบัติงานในดานตางๆ ในกระบวนการทํางานโดยพัฒนาจิตวิญญาณความรูความสามารถ 
ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางาน รวมท้ังบรรยากาศในการทํางานและสรางความประทับใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 2.4.5 อุปสรรคและปญหาของการเปล่ียนแปลง  
 การเปลี่ยนแปลงมีอุปสรรคและปญหาสําคัญดังนี้ (สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 

2549, หนา 18) 
  1) ผูนําไมสามารถทําใหบุคลากรเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและไมยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
  2) องคกรท่ีมีการวางแผนระยะยาว มุงแผนระยะสั้นทําใหไมทันกับการเปลี่ยนแปลง 
          3) ผูนําไมสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรไดเพราะบุคลากรยึดติดกับวัฒนธรรม

ดั้งเดิม 
  4) กระแสโลกาภิวัตนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บุคลากรในองคกรตามไมทัน

โดยสรุปแลวผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงท้ังคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนํารวมท้ัง
เปลี่ยนแปลงในมิติ 3 ดานดังนี้ 

  ดานเนื้อหาสาระ (content) รวมท้ังวัตถุประสงค เปาหมาย และคํานึงถึงอะไร 
(what) ท่ีตองเปลี่ยนแปลง 
   (1) ดานกระบวนการ (process) การดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร (how) 
   (2) ดานสภาพแวดลอมและบริบท (context) เปลี่ยนแปลงท้ังสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกท่ีไหน (where) 

 2.4.6 คุณลักษณะผูนําการเปล่ียนแปลง 
 SEDL (Southwest Education Development Laboratory, online, 2005) ไดเสนอ

คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงควรมีลักษณะ 6 ประการดังนี้ 
  1) การมีวิสัยทัศน ผูนําสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน และกระจายวิสัยทัศน

ใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดเรียนรู และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง 
  2) การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ ผูนํามีปรัชญาความเชื่อวาองคกร

เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ จึงตองนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดสภาพบรรยากาศใหทุกคน
ไดศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง 

  3) การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย ผูใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จัดการฝกอบรมตามความตองการและความจําเปน ใหขวัญกําลังใจในการทํางานอยางตอเนื่อง
เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 
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       4) การสื่อสารและเปนนักฟงท่ีดี ผูนําใชหลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลคํานึงถึงขอมูล
ขาวท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรและพรอมรับฟง
ขอเสนอแนะตลอดเวลา 

  5) การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา เพ่ือพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 

  6) การใชหลักการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการมีความยืดหยุน และไมเครงครัด
จนเกินไปในบางครั้งเปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายไดถางานนั้นสามารถพัฒนา 
งานในหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีจะแสดงบทบาทและความสามารถในการเปนผูนําทางการศึกษาโดยเฉพาะ
การมีความรู ความเขาใจ และคุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษาซ่ึงจะสงผลให
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
โดยคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารท่ีนํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้เปนแนวคิด
ของ SEDL (Southwest Education Development Laboratory, online, 2005) ครอบคลุม
คุณลักษณะ 6 ประการ และมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การมีวิสัยทัศน (vision) 
   วิสัยทัศน หมายถึง การกําหนดทิศทาง แนวทาง และวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมาย

ในอนาคตขององคกร (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 256) หรือเปนการกําหนดความสําเร็จของ
หนวยงานและหาวิธีการ ข้ันตอนเพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังนั้น (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2544, 
หนา 136) การมีวิสัยทัศนจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการตัดสินใจในอนาคต และ
อาจเรียกวา ผูนําวิสัยทัศน (visionary leadership) ซ่ึงเปนผูนํารูปแบบใหม ผูนําตองกําหนดวิสัยทัศน
ไดอยางชัดเจน และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดเรียนรู และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง ดังนั้นผูนําจําเปนตองใหการนิเทศใหโอกาสบุคลากรพัฒนาทักษะ
ในการตัดสินใจดานคุณภาพและการพัฒนา สรางความไววางใจผูนําและผูนําจะคาดเดาสถานการณ     
ท่ีอาจมีอิทธิพลตอการดําเนินงานในอนาคต (สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 157) 
ท้ังนี้ ผูนําท่ีมุงเนนการเปลี่ยนแปลงจําเปนท่ีจะตองมีวิสัยทัศนท่ีมีประสิทธิผลสามารถทําใหบุคลากร  
และผูปฏิบัติงานยินดีท่ีจะเปลี่ยนแปลง (ภักดี เมฆจําเริญ, 2549, หนา 60) รวมท้ัง การบริหารจัดการ
เปนไปดวยความทาทายและโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคตในขณะเดียวกันก็จําเปนตองจัดเตรียม
องคกรในการผลิตผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพอยางพรอมเพรียงในลักษณะบูรณาการมีการเชื่อมโยง
วิสัยทัศนสูเปาหมายที่วางไวและเนนในภาพรวม ใชความมุงมั่น ตั้งใจ ที่จะทําใหเกิดผลลัพธ
ท่ีเปนรูปธรรมขององคกร ซ่ึงการบริหารและการจัดการนั้น ผูนําวิสัยทัศน ควรคํานึงถึงสวนสําคัญหลักๆ 
ในเรื่องตอไปนี ้(สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 158-159) 

   (1) วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยการควบคุม และวิเคราะห 
ปญหา เตรียมเครื่องมือในการทํางาน พัฒนาระบบงาน และพยายามหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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  (2) เปาหมาย เปาหมายของภาระหนาท่ีใดๆ หมายถึง การทํางานใหสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี รูปแบบการควบคุมคุณภาพ และผลผลิตหรือบริการท่ีไดเปรียบทางการแขงขัน และมีจุดเดน
เหนือกวาชัดเจน 

  (3) นโยบาย ท้ังนี้รูปแบบภาวะผูนําถูกควบคุมโดยนโยบายการทํางานผูนํา
จะปรบัเปลี่ยนรูปแบบของตนใหเขากับสิทธิและเปาหมายขององคกร โดยการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงจะมีรากฐานมาจากภาวะผูนําวิสัยทัศนท่ีมีนโยบายชัดเจน มีอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตามสายงาน และมีการควบคุมดูแลปญหาเบื้องตน 

  (4) ระดับทักษะ คือความสามารถและความปรารถนาที่จะแขงขันความรูกับ
เพ่ือนรวมงาน มีอิทธิพลตอระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานจะทําใหเพ่ิมทักษะ และคุณคา    
ของการบริการ รวมท้ังเพ่ิมประสบการณในการศึกษาแกบุคลากรอีกดวย  

  (5) เทคโนโลยี มีสวนชวยลดเวลาในการทํางานใหสําเร็จซึ่งผูนําวิสัยทัศน
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีเปนพิเศษและนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางมีคุณคา รวมท้ังมีสวนทําให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 

  ผูนําวิสัยทัศนมีกระบวนการในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการบริหารและการจัดการ          
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ (Kahan Seth, online, 2002) 

   (1) กําหนดวิสัยทัศน และกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรในองคกรรับทราบถึงความฝน
หรือจินตภาพขององคกรวาจะดําเนินไปในทิศทางใด (visioning) 
                       (2) การกําหนดแผนท่ีนําทาง เพ่ือดําเนินไปสูเปาหมาย โดยมีจุดเริ่มตน และชวงเวลา    
ในการเดินทาง รวมท้ังเปาหมายอยางชัดเจน (mapping) 

   (3) การเดินทางหรือการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว (journeying) 
    (4) การเรียนรูตลอดเสนการเดินทาง ผูนําและบุคลากรตางเรียนรูไปพรอมๆ กัน

เพ่ือพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาและทันสมัยอยูเสมอ (learning) 
            (5) ใหคําปรึกษาหรือเปนพี่เลี้ยงแกปญหาใหกับบุคลากรหรือแนะนํานิเทศ

การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง (mentoring) 
    (6) ใหการบริการและอํานวยความสะดวกใชภาวะผูนําสนับสนุนบุคลากร (leading) 
    (7) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมแกบุคลากรและสนับสนุนใหการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย (valuing) 
   ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น จําเปนตองอาศัยผูนําท่ีมี

วิสัยทัศนและมุงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาและ
การกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา
จะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ผูนําทางการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ตองดําเนินงานตามหลักการและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยึดโรงเรียน
เปนศูนยกลางในการตัดสินใจ มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองและคํานึงถึงประโยชน 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย การกระจายอํานาจดานการบริหาร
จัดการศึกษา และความรับผิดชอบตรวจสอบได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550, 
หนา 1-2) ซ่ึงสถานศึกษาจําเปนตองหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของตนเอง
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ใหสูงข้ึน โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ              
การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นผูบริหาร
ตองมีวิสัยทัศน หรือเปนผูนําวิสัยทัศน ท่ีสอดคลองกับขอบขายงานและภารกิจท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือผูบริหารควรมีวิสัยทัศนในภารกิจ ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550, หนา 28-29) 

  (1) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
  (2) การพัฒนาดานวิชาการ 
  (3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  (4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสาระการเรียนรูทองถ่ิน 
  (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  (6) การวัด ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
  (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  (9) การนิเทศการศึกษา 
  (10) การแนะแนว 
  (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  (12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  (13) การประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
  (14) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  สรุปไดวา การมีวิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถในการกําหนดนโยบายทิศทางและ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนท้ังในดานหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองสภาพการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

  2) การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู 
        (1) ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
    วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2548, หนา 199) ไดใหความหมายของ องคกร

แหงการเรียนรู ไววา หมายถึง องคการท่ีใชการเรียนรูเปนกลยุทธสาํคัญในการดําเนินงานบุคลากร
และองคการทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หรือองคการ ซ่ึงเปนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนองคการไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว และตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการและองคการ
ดังกลาวตองใหการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของสมาชิกทุกคนอยางตอเนื่องทําใหเกิดการพัฒนา
องคการและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

   ปาริชาติ คุณปลื้ม (2548, หนา 24) ใหความหมายไววา องคกรแหงการเรียนรู
เปนองคกรท่ีบุคลากรในองคการนั้นมุงม่ันท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของตนมีการสรางสรรคผลงานใหมๆ 
มีการขยายขอบเขตของแบบแผนความคิด หรือสรางแรงบันดาลใจใหมๆ ใหเกิดข้ึนอยูเสมอ และ
เปนท่ีซ่ึงสมาชิกขององคการมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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   จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล (2549, หนา 31-32) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง เปนการเพ่ิมพูนความสามารถขององคการเพ่ือใหบังเกิดการกระทําท่ีมีประสิทธิผล และ
สรางสรรคผลงานท่ีดีกวาอยูเสมอ 

   วิชัย วงษใหญ (2542, หนา 9) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกร
ที่บุคคลเรียนรูเพิ่มพูนความสามารถอยางตอเนื่อง เพื่อสรางผลงานที่ปรารถนา มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคการอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการเชิงประสบการณท่ีมุงสรางองคความรูท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธของการกระทํา และเปนองคการที่สงเสริมรูปแบบการคิดใหม และบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่อง รวมท้ังรวมกันเสริมสรางวัฒนธรรมของการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเรียนและผูปฏิบัติงานในองคกร 

   วิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา 11) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรู 
เปนองคการที่สมาชิกในองคการมีความตื่นตัว และมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่มที่จะสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหเกิดขึ้นกับองคกร มีความสัมพันธ
เพ่ือการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกขององคการเอง โดยภาพรวมแลวถือวาเปนองคกรท่ีมุงแสวงหา
ความเปนไปไดและโอกาสเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององคกร 

   สรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่สมาชิกมีแบบแผน
ในการคิดกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การแสวงหาความรู การสรางความรูใหม ตลอดจน
มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองและองคกร โดยการเรียนรูรวมกันและ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการคิดท่ีเปนระบบ มีการสรางสรรคผลงานใหมๆ รวมทั้ง
มีการแกไขขอผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือประสิทธิผลและความสําเร็จของงานอยางตอเนื่อง      

  (2) ความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรู 
   องคกรแหงการเรยีนรูเปนรูปแบบของการบริหารท่ีเนนการพัฒนา สภาวะผูนํา       

ในองคกรควบคูไปกับการเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดการถายทอด แลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ
และทักษะระหวางกันและกัน เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน และมีระดับของพัฒนาการขององคการ 
ท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตอองคการนั้นๆ เหตุผลที่ตองพัฒนาองคการไปสูองคการ
แหงการเรียนรูนั้น เพราะองคกรในปจจุบันไดเปลี่ยนไปจากองคกรแบบเดิมๆ ดังนี้ (นิสดารก เวชยานนท, 
2541, หนา 8-10) 
   ก. องคกรตามแนวคิดเดิม มุงเนนในเรื่องผลผลิต ขณะท่ีองคกรแหงการเรียนรู
มุงเนนท่ีการเรียนรูและการพัฒนาขององคกร 
    ข. องคกรแบบเดิม มองวาคนตองมีทักษะ ความรู เพ่ือนํามาใชในองคการ
แตองคกรแหงการเรียนรูมองวาองคกรตองเปนสถานท่ีท่ีบุคลากรสามารถเพ่ิมและพัฒนาทักษะความรู 
เพ่ือสามารถทํางานในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับงานท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    ค. องคกรแบบเดิมมีสภาพแวดลอมท่ีคอนขางคงท่ี มีภาระหนาท่ีกําหนดไว
อยางชัดเจน การพัฒนาคนในองคกรจะเนนความชํานาญเฉพาะทาง โดยการแบงแยกงานกันทําตาม   
ความถนัด สวนองคกรแหงการเรียนรูจะมุงเนนใหทุกคนมีการเรียนรูและมีการคิดอยางเปนระบบและ
เปนกระบวนการ โดยการศึกษาหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น สามารถทําความเขาใจ
ในปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสวนยอยและสวนรวมได 
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    ง. องคการแบบเดิมใชการฝกอบรม เปนเครื่องมือในการพัฒนาใหเกิด
ความชํานาญข้ึนโดยเฉพาะดานเทคนิค วิธีการผลิต องคกรจะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหสอดคลองกับงานท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด สวนองคกรแหงการเรียนรูจะมุงพัฒนา
ใหมีโอกาสรูจักตนเอง วิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของตนเองกอนท่ีจะใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการพัฒนา
และกําหนดเปาหมายในอาชีพของตน 
   จ. องคกรแบบเดิม มองวาแรงงานจัดเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งที่ไดรับ
คาตอบแทนตามผลงานท่ีปฏิบตัิ บุคลากรมีหนาท่ีปฏิบัติงานใหเกิดผลผลิตสูงสุด แตองคกรแหงการเรียนรู
มองวาบุคลากรจําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีและความรูตางๆ เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
ถาองคกรตองคอยกําหนดวาบุคลากรตองทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยท่ีบุคลากรไมสามารถสรางกระบวนการ
เรียนรู ของตัวเองไดแลว องคกรจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน เพราะฐานขอมูลตางๆ ได
เปลี่ยนจากฐานท่ีเปนตัวงาน มาเปนฐานท่ีเนนความรู 
   ฉ. แนวคิดแบบเดิม ผูบริหารถูกมองวา เปนผูบังคับบัญชาคอยควบคุมการทํางาน
ของบุคลากร แตแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูจะกําหนดใหผูบริหารหรือหัวหนาทําหนาท่ี
ในการสอนงาน แนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูรวมงานเปนหนาท่ีหลัก ชวยจัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรู 
    ช. องคกรแนวคิดใหมตองสรางบรรยากาศ เพ่ือใหบุคลากรสามารถเรียนรู
ไดอยางอิสระ หนาท่ีในการสรางนวัตกรรมใหม ไมใชจํากัดแตเพียงฝายวิจัยและพัฒนาเทากันแตบุคลากร
ควรมีบทบาทท่ีจะเรียนรูจากหนวยงานอ่ืนๆโดยแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีระหวางกัน 
องคกรแหงการเรียนรูจะมีการใชเทคโนโลยีสรางฐานขอมูล สรางสถานการณจําลองเพ่ือใหการพัฒนาคน
เปนไปอยางรวดเร็ว นาสนใจ และสามารถประยุกตใชไดในองคกร  

   สรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรูเปนรูปแบบของการบริหารท่ีเนนการพัฒนา
สภาวะผูนําในองคกรควบคูไปกับการเรียนรูรวมกันซ่ึงเปนผลใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู 
ประสบการณ และทักษะระหวางกันและกัน เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานใหไดอยางมีคุณภาพสูงกวา 
และมีระดับของการพัฒนาในความสามารถขององคกรท่ีเปนไปอยางรวดเร็วในทามกลางกระแส   
ความเปลี่ยนแปลงท้ังปวง 

   (3) ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรู 
   องคกรท่ีมีการเรียนรูนั้นเปนองคกรท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหว ยืดหยุนไมหยุดนิ่ง

หรือพึงพอใจกับความสําเร็จท่ีมีอยู สมาชิกในองคกรตองมีการขวนขวาย และหาความรูมาแบงปน 
เผยแพรซ่ึงกันและกันเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึง
ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูดังนี้ 

   ภาวฒัน พันธแพ (2547, หนา 55) ไดกลาววา องคกรแหงการเรียนรูมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

   ก. มีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนถึงคุณคาของการทดลองทําสิ่งใหมๆ           
มีความคิดริเริ่มในการสรางนวัตกรรม มีความยืดหยุนในการทํางาน 

   ข. มีการสนับสนุนอยางชัดเจนจากผูบริหารระดับสูง 
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   ค. มีกลไกและโครงสรางในการสนับสนุนและชวยเหลือใหบุคลากรในระดับลาง
ใหมีโอกาสในการเสนอความคิด 

            ง. มีการแบงปนขอมูลขาวสารและความรูใหกับบุคลากรทุกคนที่ตองการ
ขณะเดียวกัน บุคลากรทุกคนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการนําขอมูลและความรูนั้นไปประยุกตใช
ในการทํางาน 

   จ. มีการสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรในองคการ เพ่ือการเรียนรูของบุคลากร
ทุกระดับ 

   ฉ. มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหบุคลากรในการแกไขปญหาและการปรับปรุง
วิธีการทํางาน 

   ช. มีการเนนถึงผลการทํางานในระยะสั้น และระยะยาวขององคการ
อยางเทาเทียมกัน 

   ซ. มีการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาในการพัฒนาและ
สงเสริมใหเกิดความรูเก่ียวกับวิธีการทํางานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและวิธีการท่ีจะทําให
บรรลุจุดมุงหมายขององคกร โดยไมกลัวความลมเหลว 

   ปาริชาติ คุณปลื้ม (2548, หนา 28) ไดเสนอวา องคกรแหงการเรียนรู
ควรมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 

   ก. มีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับภายในองคกร สมาชิกเรียนรูรวมกัน
และถายโอนองคความรูใหเห็นแกกันเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

   ข. มีการสรางองคความรูใหเปนศาสตรที่มีความแข็งแกรง ทั้งดานความรูและ
ทฤษฎ ีมีการแบงปนความรู มีการสงผานขอมูลแกกันอยางรวดเร็ว ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถ
เผยแพรความรูแกผูท่ีตองการใชไดอยางรวดเร็ว 

   ค. สนับสนุนการคิดอยางเปนระบบ และใหสมาชิกไดเรยีนรูวธิคิีดใหมๆ เปดโอกาส
ใหมีการวิพากษวิจารณและอภิปรายกันอยางเปดเผย 

   ง. ใหการสนับสนุนและสรางนวัตกรรมการเรียนรู 
   จ. ใหความสําคัญกับสมาชิกในองคกรโดยยึดคนเปนสําคัญในการเรียนรู 
   สรุปไดวา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรท่ีมีการสนับสนุนทางดานการเรียนรู

ใหเกิดข้ึน ทุกระดับ มีการเรยีนรูรวมกันโดยมีท้ังบทเรียนท่ีผิดพลาด และประสบความสําเร็จซ่ึงสามารถ
นําความรูมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการไดเปนระบบและตอเนื่อง 
การเรียนรูนั้นจะตองเปนไปโดยพรอมเพรียงกันท้ังองคกร โดยมุงเริ่มตนดวยการเปลี่ยนแปลงในความคิด 
ภูมิปญญาภายในตัวของแตละคน และจะตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับเวลาความคิด 
ความเขาใจ ของบุคลากรใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีแทจริงไปตามแนวทางท่ีองคกรตองการ 

   (4) องคประกอบของความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
   เซงเก (Senge, 1990; อางถึงใน จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล, 2549, หนา 37-54) 

ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไว 5 ประการ
ดังนี้ 
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   ก. ความคิดเชิงระบบ (system thinking) คือสรางกรอบความคิดซ่ึงประกอบดวย
องคความรู และกระบวนการคิด ศึกษาเหตุผลและการคนหาคําตอบอยางมีวิจารณญาณ 

   ข. ความสามารถของบุคคล (personal mastery) คือ ความกระตือรือรน 
อยากรูอยากเห็น อยากทดลองทําสิ่งใหมๆ สรางวิสัยทัศนแหงตน 

            ค. แบบแผนทางความคิด (mental models) คือ การรับรูสิ่งตางๆ หรือ
ประสบการณ ท้ังปวงท่ีเปนรากฐานฝงลึกในตัวบุคคล มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง
เนื่องมาจากการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และวิสัยทัศน พัฒนารูปแบบความคิด ความเชื่อใหม
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

          ง. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) คือ การแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวคิด และโลกทัศนของบคุคลในองคกร เพ่ือนําไปสูการเปนวิสัยทัศน หลักรวมกันขององคกร 

   จ. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team building) คือ การเรียนรู ท่ีจะทํางานรวมกัน
เปนทีมของบุคคลในองคกรอยางเปนระบบและสรางสรรค มีการแลกเปลี่ยนความรู ของบุคคลทําให
บุคคลมีความรูเพ่ิมพูนข้ึน พัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม เพ่ือใหงานท่ีทํานั้นบรรลุ
เปาหมายสูงสุด 

      (5) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงสถานศึกษาในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู

ดังนี้ 
  เคอรคา (Kerka, 1995, p. 46; อางถึงใน สุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์, 2547, 

หนา 50-51) ไดกลาวถึงความเปนองคกรแหงการเรียนรูวา สถาบันการศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตอไปนี้คือ ตองสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง ใชการเรียนรู          
เพ่ือนําไปสูเปาหมายขององคการ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของบุคลากรกับการปฏิบัติงานขององคกร
สนับสนุนการคนควาสืบสวนสอบสวนและการสนทนา ใหบุคลากรแบงปนความรูอยางเปดเผย และ
กลาเสี่ยง คํานึงถึงการใชสภาวะปจจุบันเปนฐานของการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสําคัญและ
ปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอม 

  แบรนด (Brandt, 2003, p. 146; อางถึงใน ปาริชาติ คุณปลื้ม, 2548, 
หนา 47-48) ไดกลาวถึงสถานศึกษาท่ีเปนองคกรแหงการเรียนรูวา วัฒนธรรมของสถานศึกษานั้น
ตองเก่ียวของท้ังทางวิชาการและวิชาชีพท่ีลึกซ้ึง และยั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จของผูเรียน 
ปจเจกบุคคลเรียนรูไดดีท่ีสุดเม่ือระบบตางๆ มีความหมาย บุคคลมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมตางๆ ตองสนับสนุนการเรียนรู ในการพิจารณาวาสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น 
ควรพิจารณาจากลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

  ก. องคกรแหงการเรียนรูตองมีโครงสรางท่ีสนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรูของ
บุคคล   

  ข. องคกรแหงการเรียนรูมีเปาหมายที่ทาทายและสามารถทําใหสําเร็จได
ในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญตองเก่ียวของกับการเรียนรูของนักเรียน 
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  ค. สมาชิกในองคกรแหงการเรียนรู สามารถอธิบายข้ันตอนการพัฒนาองคกร
ไดอยางถูกตอง องคกรอาจเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตบุคคลสามารถกําหนดการเปลี่ยนแปลงองคกร 
และอธิบายสถานะของการเปลี่ยนแปลงนั้นได 

   ง. มีการจัดเก็บขอมูล และกระบวนการท่ีใชความรูเปนฐานและใชกระบวนการ
สรางความคิดใหม 

   จ. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงเรียนรูภายนอกอยูเสมอ  
   ฉ. ตองพิจารณาขอมูลยอนกลับ ดานผลผลิต และกระบวนการ 
   ช. มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 
   ซ. มีวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน ไดแก บรรยากาศเปนมิตร สนับสนุนโอกาสเรียนรู

จากอ่ืน 
   ฌ. เปนระบบเปด (open system) ท่ีรับรูความเคลื่อนไหวจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกรวมท้ังเง่ือนไขทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
  (6) ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการสรางความเปนองคกร

แหงการเรียนรู 
    ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change leadership) เปนรูปแบบของผูนํายุคใหม

ท่ีสอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและการบริการอยางตอเนื่อง 
(สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง, 2549, หนา 37) ความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองอาศัยปรัชญาความเชื่อท่ีวา “สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ
สําหรับนักเรยีน” ดังนั้นการพัฒนาสถานศึกษาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงนับวาเปนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีจะบรรลุความเชื่อดังกลาวได อยางไรก็ตามสถานศึกษาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได 
หากผูบริหารสถานศึกษายังไมเปลี่ยนแปลงบทบาทการบริหารจัดการของตนไปสูการเปน “ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” เสียกอน 

    สําหรับขอบขายและภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษานั้น
ครอบคลุมการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก การบริหารวิชาการ การบริหารบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารท่ัวไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550, หนา 1) 
ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงตองพัฒนาใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
บุคลากรและนักเรียน โดยแสดงความสามารถ และศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนดังนี้ 

    ก. ความสามารถในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับบุคลากรและนักเรียนอยางเพียงพอ 

    ข. ความสามารถในการจัดหาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและ
การแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใชเปนสถานท่ีใหครู บุคลากรและนักเรียนไดเรียนรู
รวมกัน 

    ค. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน และบรรยากาศท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของบุคลากรและนักเรียนอยางตอเนื่อง 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

43 
 

    ง. ความสามารถในการยั่วยุ เสริมแรง และสรางโอกาสใหบุคลากรและนักเรียน
เกิดการเรียนรูท้ังดานวิชาการและวิชาชีพอยางหลากหลายและเปนระบบ 

    จ. ความสามารถในการจัดหามาตรการและวิธีการใหทุกคนไดพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาหาความรู สืบคนขอมูลจากสื่อ เทคโนโลยี และอินเทอรเน็ต อยางตอเนื่อง และ
หลากหลาย 

   สรุปไดวา การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญหรือองคกรแหงการเรียนรู
หมายถึง ความสามารถในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม และจัดหาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนและการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนเพ่ือใชเปนสถานท่ีใหครู บุคลากร และนักเรียน
ไดเรียนรู รวมถึงการจัดสภาพบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  3) การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย 
   ทรัพยากรมนุษย นับวามีความสําคัญสูงสุด เพราะมนุษยเปนผูใชทรัพยากรอ่ืนๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวันขางหนา จะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง          
ท่ีสําคัญๆ 4 ประเด็น ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานประชากรศาสตร ดานเทคโนโลยี ดานโครงสราง
และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (จุฑา เทียนไทย, 2550, หนา 208) ดังนั้น องคกรทุกองคกร
จึงตองเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคตโดยมองท่ีการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ดานขางตนท่ีตองเกิดข้ึน         
อยางแนนอน หนวยงานท้ังหลายตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของทรัพยากรมนุษยซึ่งตองมี
การเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานกับองคกรไดอยางเหมาะสมและ               
มีประสิทธภิาพสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาหนวยงานหรือองคกร โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายมีนักวิชาการหลายทาน
ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรไวดังนี้ 

   สมยศ นาวีการ (2546, หนา 341-342) ไดกลาววา องคกรจําเปนตองเนนคุณคา
ของทรัพยากรมนุษย และใหความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาองคกร
ไปพรอมๆ กัน โดยมีความมุงหมายท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
รวมท้ัง ปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับสภาวการณตางๆ ไดอยางดีท่ีสุด 

   จุฑา เทียนไทย (2550, หนา 233-234) ไดกลาววา องคกรทุกองคกรตองให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย และปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรทางการศึกษา ยิ่งมีความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ท้ังในดานวิชาการ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง ใหกับนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนผลผลิตทางการศึกษาและ
เขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ 

   วิรัช สงวนวงศวาน (2546, หนา 125-126) ไดกลาววา องคกรท่ีเนนความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย อาจใชวิธีการปฏิบัติงานท่ีมุงใหเกิดผลผลิตสูง (high-performance 
work practices) ซ่ึงมีหลายวิธี และตางมีเปาหมายมุงเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ิมแรงจูงใจ ลดการทํางานแบบเฉ่ือยชา รักษาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพใหอยูในองคกร และพัฒนาบุคลากรท่ีดอยคุณภาพใหมีศักยภาพสูงข้ึนสําหรับองคกรสมัยใหม 
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองใหความสําคัญของทรัพยากรมนุษย และการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยใหยั่งยืน ซ่ึงองคกรท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย จะมีกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 294) 

       (1) การคัดเลือกบุคลากรใหไดคุณภาพ ครอบคลุมถึง การวางแผนทรัพยากรมนุษย   
การสรรหา และการคัดเลือก 
    (2) การใหความรูและทักษะแกบุคลากร ครอบคลุมถึง การปฐมนิเทศ และ
การฝกอบรมบุคลากร เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
    (3) การรักษาบุคลากรท่ีดีใหอยูกับองคกร ครอบคลุมถึง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนและสทิธิประโยชน และการพัฒนาอาชีพใหกับบุคลากร 

   ผูบริหารการศึกษาในฐานะผูนําองคกรและผูนําการเปลี่ยนแปลงจําเปนจะตอง              
ใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชนเดียวกันกับผูบริหารธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากทรัพยากร
มนุษยนับวาเปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ และนําไปสูความสําเร็จขององคกร 
ในท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน           
ในสถานศึกษาท่ีจะเติบโตเปนผูใหญและเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคตตอไป  

   ดังนั้น การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษยของผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงไดสังเคราะห
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน (จุฑา เทียนไทย, 2550, หนา 233-240, วิรัช สงวนวงศวาน, 
2546, หนา 126-127 และศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 128-132) จะสะทอนใหเห็นพฤติกรรม
ดังตอไปนี้ 

   (1) ผูนําการเปลี่ยนแปลงยอมรับวามนุษยมีความแตกตางกัน และทุกคนตางมี
ศักยภาพในตนเอง และสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนได 

            (2) ผูนําการเปลี่ยนแปลงเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย และเชื่อวา
มนุษยทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาได 

            (3) ผูบริหารมอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถ ทักษะความถนัด และความสนใจ ตรงตามวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน รวมท้ังมอบหมายงานพิเศษใหปฏิบัติตามประสบการณและความเหมาะสม 

            (4) ผูบริหารจัดฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการ
และความจําเปนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
งานท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมดังนี้ 
    ก. การฝกอบรมโดยใหลงมือปฏิบัติงาน การหมุนเวียนงาน การแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูชวย การเลื่อนตําแหนงชั่วคราว การสอนงาน เปนตน 
    ข. การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกรที่มีการกําหนดหลักสูตร เชน 
การฝกอบรม ความเปนผูนํา การเผชิญหนา การประชุมอภิปราย การฝกอบรมพิเศษ เปนตน 
    ค. ผูบริหารให คําแนะนํา นิเทศ กํากับ ติดตามและใหความชวยเหลือ
การปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
    ง. ผูบริหารเสริมแรง และสรางขวัญ กําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร
อยางตอเนื่อง 
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     จ. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ
และใหอิสรเสรีภาพในการปฏิบัติงานในขอบเขตท่ีเหมาะสม ลดความกดดัน และยืดหยุนโดยมีเปาหมาย     
ท่ีผลสําเร็จของงานนั้นมากกวากระบวนการควบคุม 

   สรุปไดวา ผูบริหารควรมีความสามารถในพัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานสอนและการเรียนรู ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียนตามความตองการและจําเปนดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนแสดงความรู ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังใหขวัญ กําลังใจในการทํางานอยางตอเนื่อง 

  4) การสื่อสารและเปนนักฟงท่ีดี 
   ผูนําท่ีดีตองสรางความสําเร็จในการสื่อสารท่ีจะสื่อสารความคิดของเขากับผูอ่ืน 

การสื่อสารจะประสบความสําเร็จไดไมใชแคเพียงสิ่งท่ีคาดหวังใหพวกเขารูเทานั้น แตจะตองสามารถ
ควบคุม ความสนใจ สามารถใหคําจํากัดความ สามารถอธิบายความหมายของการกระทําและทัศนคติได         
วิเชียร วิทยอุดม (2550, หนา 209) 

  (1) ความหมายของการสื่อสาร แมวาการติดตอสื่อสารจะไดประยุกตเขาไป
ในการจดัการทุกข้ันตอนแลวก็ตาม แตการติดตอสื่อสารก็ยังมีความสําคัญตอการบริหารจัดการอีกดวย
การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง การเคลื่อนยายขอมูลขาวสารจากผูสง (sender)         
ไปยังผูรับสาร (receiver) ดวยขอมูลขาวสารท่ีทําใหผูรับเขาใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 283) 
หรือการติดตอสื่อสาร หมายถึง การถายโอนและการทําความเขาใจในความหมาย ดังนั้นการติดตอสื่อสาร
จะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตอง 
การติดตอสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล เปนเครือขายในองคกรหรือท่ีเรียกวา 
การติดตอสื่อสารขององคกร (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 115) 
  (2) ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการชวยสนับสนุนและถายทอดความคิดซ่ึงไดรับการยอมรับมาชานาน โดยการสื่อสารเปนสิ่งท่ีบุคคล
สามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันในองคกรเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค สิ่งเหลานี้เปนหนาท่ี
พ้ืนฐานของการติดตอสื่อสาร เนื่องจากกิจกรรมของกลุมจะไมมีทางเกิดขึ้นได ถาปราศจาก
การติดตอสื่อสาร เพราะวาการปฏิบัติงานรวมกันและการแลกเปลี่ยนไมสามารถบังเกิดผลข้ึนได 

           (3) กระบวนการติดตอสื่อสาร รูปแบบการติดตอสื่อสารอยางงายจะประกอบไปดวย
ผูสง การสงขอมูลขาวสาร ผานชองทางท่ีไดเลือกไวแลว และผูรับสารทั้งการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคล และการติดตอสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สมคิดบางโม, 2546, 
หนา 429-430) 

    ก. ผูสงขาวสาร การติดตอสื่อสารเริ่มจากผูสงเปนผูคิดหรือมีความคิด
ซ่ึงจะแปลขอความเปนรหัส ที่สามารถทําใหทั้งผูรับและผูสงเขาใจได การแปลขอความเปนรหัส
ทําไดหลายวิธี เชน การแปลความคิดเปนภาษาคอมพิวเตอร หรือการแปลขอความเปนรหัสขาวสาร
ท่ีคิดออกมาเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
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     ข. การใชชองทางในการสงขาวสาร ขอมูลขาวสารถูกสงออกไปตามชองทาง
ซ่ึงเชื่อมโยงกันระหวางผูสงกับผูรับ ขาวสารอาจเปนคําพูดหรือภาษาเขียน และขาวสารจะถูกสงผาน
บันทึกขอความ คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร หรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถแสดงออกในลักษณะทาทาง 
หรือหลักฐานอ่ืนๆ 

    ค. ผูรับสาร ผูรับขาวสารมีความพรอมท่ีจะรับขาวสารโดยสามารถถอดรหัส
เปนความคิดหรือเปนขอความ ภาษาท่ีสามารถสรางความเขาใจได 

            ง. อุปสรรคของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ วิรัช 
สงวนวงศวาน (2546, หนา 118-119) ไดเสนออุปสรรคไวดังนี้ 

        ก) การกรองขอมูลใหบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง โดยอาจมีเจตนาเอาใจ
ผูบังคับบัญชา องคกรท่ีมีสายการบังคับบัญชายาวตองผานความเห็นจากหลายระดับ โอกาสท่ีขาวสาร
ขอมูลจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงยอมมีมากขึ้น การสื่อสารโดยตรงระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา เชน การสงโดยใชจดหมายอิเลคทรอนิกส จะชวยแกปญหานี้ไดมาก 

   ข) การเลือกรับรูขาวสาร คือ การท่ีบุคคลเลือกรับหรือตีความขอมูลขาวสาร
ท่ีไดรับอยางมีอคติ ตามความสนใจ ภูมิหลัง ประสบการณ และทัศนคติของตนเอง 

           ค) อารมณความรูสึก อารมณของผูรับขาวสารในขณะท่ีไดรับขาวสารจะมีผลตอ 
การตีความขาวสารท่ีไดรับตางกัน เชน ขณะกําลังดีใจ หรือเสียใจ จะมีความรูสึกตอขาวสารไมเหมือนกัน 

    ง) การไดรับขอมูลขาวสารมากเกินไป ทําใหเกินความสามารถในการรับขาวสาร  
ทําใหอาจตองรับรูรับทราบเฉพาะบางขาวสาร บางขอมูลท่ีมีความสําคัญอาจถูกละเลยผานขามไป หรือ
ขาวสารอาจถูกลืมเลือนไป ซ่ึงอาจเปนขอมูลขาวสารท่ีสําคัญตอการตัดสินใจ 

   จ) การตอตานเม่ือผูรับขาวสารรูสึกวาขาวนั้นกระทบตอตนในทางลบ
ก็เกิดปฏิกิริยาตอตาน ไมพยายามเขาใจ หรือรับรูขาวสารนั้น ทําใหเปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสารได                                                

   ฉ) ปญหาของภาษา การสื่อสารระหวางผูคนที่แมจะเปนชนชาติเดียวกัน
แตแตกตางกันท่ีวัย การศึกษา และวัฒนธรรม ก็อาจมีทักษะและความเขาใจในเรื่องภาษาตางกัน
ในองคกรท่ีมีบุคลากรจากหลายเชื้อชาติ ชนชาติ ปญหาก็อาจเกิดขึ้นไดมาก หรือแตละฝายอาจ
มีภาษาเฉพาะเปนของกลุมตน เม่ือติดตอสื่อสารกับฝายอ่ืนๆ ก็อาจทําใหเกิดปญหาได 

    ช) วัฒนธรรมประจําชาติชาติตางๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเองชนชาติตางๆ 
ท่ีสื่อสารกันอาจเปนอุปสรรคตอความเขาใจกัน หากมิไดมีการศึกษา และทําความเขาใจใหถองแท 

    จ. วิธีการแกไขอุปสรรคของการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
วิรัช สงวนวงศวาน (2546, หนา 119) ไดเสนอไวดังนี้ 

 ก) การใหโอกาสผูรับขาวสารโตตอบขอมูล 
 ข) การใชภาษางายๆ 

   ค) การตั้งใจรับฟง 
   ง) การระงับอารมณ หรือความรูสึก 
   จ) สังเกตอากัปกิริยาของคูสนทนา 
   สําหรับผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง ควรมีความสามารถในการสื่อสาร

กับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานตองอาศัยหลักการ



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

47 
 

ประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และชวยสรางทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน และหนวยงาน     
เพ่ือใหทุกคนยอมรับและศรัทธาหนวยงาน (สมชาย เทพแสง, 2549, หนา 19) การติดตอสื่อสารท่ีดีท่ีสุด   
คือ การพูดคุยเจรจาแบบปากตอปาก เพ่ือใหเห็นถึงบุคลิกภาพ ความรูสึกท่ีจริงใจตอกันและสามารถ
โตตอบขอมูลขาวสารแบบสองทางไดทันทัน ดังนั้นผูนําจึงตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวาทศิลป สามารถพูดจูงใจได ออมนอมและใชภาษาท่ีสละสลวย 
เหมาะสมกับการสื่อสารในสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี  

   จากการสังเคราะห แนวคิดเก่ียวกับการติดตอสารและการเปนผูฟงท่ีดีสําหรับผูนํา
องคกรนั้นสรุปไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 290-293 และวิรัช สงวนวงศวาน, 2546, 
หนา 120-121) 

   (1) ผูนํามีการวางแผนสําหรับการสื่อสาร ท้ังนี้การวางแผนลวงหนาและกําหนด
จุดมุงหมายของขาวสารไวลวงหนา จะทําใหผูบริหารสามารถสื่อสารไดตรงประเด็นตามจุดมุงหมาย 
ดังนั้นการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารตองเลือกชองทางและเวลาท่ีเหมาะสม จะสามารถ
สรางความเขาใจ และลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงได 

   (2) ผูนําไมบิดเบือนความหมายของการสื่อสารโดยผูบริหารสื่อสารอยางตรงไปตรงมา
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการสื่อสาร ไมใชภาษาท่ีซับซอนและกอใหเกิดการบิดเบือนของขอมูลขาวสาร 

   (3) ผูนําขอมูลขาวสารมีคุณภาพ โดยท่ีขาวสารนั้นมีเนื้อหาสาระที่จะทําใหเกิด
ความชัดเจนข้ึนในตัวผูสงขาวสาร ก็จะมีผลตอขาวสารท่ีถูกแสดงออกมา โดยไมกอใหเกิดความผิดพลาด
ในการสื่อสารระหวางกัน 

   (4) การฟงท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยท่ีผูบริหารตองแสดงบทบาทในฐานะ   
ผูสื่อสารและผูรับสารท่ีดี การสื่อสารท่ีดีจําเปนตองเปดโอกาสใหผูฟงหรือผูรับสารมีการตอบโตขอมูลดวย 
จึงจะเรียกไดวามีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และเกิดปฏิสัมพันธอันดีระหวางการสื่อสารดวย 

    (5) ผูนําใชหลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล และแสดงบทบาทท้ังในฐานะการสงสาร 
และผูรับสารอยางเหมาะสม 

   (6) ผูนําคํานึงถึงขอมูลขาวท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคลากรและพรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 

   สรุปไดวา การสื่อสารและเปนนักฟงท่ีด ีหมายถึง ความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผล การสรางความเขาใจอันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน คํานึงถึงการสื่อสารขอมูล        
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และ
รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตลอดเวลา  

  5) การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
   การปฏิบัติงานท่ีดีจําเปนตองมีการวางแผน เพราะการวางแผนเปนกระบวนการ

ในการกําหนดเปาหมายขององคกร การกําหนดกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และการกําหนดแผนยอย   
เพ่ือประสานงานขององคกรโดยรวม การวางแผนจึงเก่ียวของท้ังผลลัพธคือ เปาหมายหรือสิ่งท่ีตองการ
จะทํา และวิธีการปฏิบัติ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 60) ทั้งนี้การวางแผนมีจุดประสงค
เพ่ือชวยกําหนดทิศทาง ลดความไมแนนอน ลดความซํ้าซอนและความสิ้นเปลืองในการทํางาน และ
แผนยังชวยกําหนดมาตรฐานในการควบคุม เพ่ือใหผูบริหารเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย
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ไดอยางถูกตอง ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 101-103) ไดกลาววา การนําแผนปฏิบัติงานนั้น
จําเปนตองใชแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ หรืออาจกลาวไดวาเปนการตัดสินใจและลงมือดําเนินการ
ปฏิบัติของผูบริหารในระยะยาว การจัดการเชิงกลยุทธจําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการท่ีเปนพ้ืนฐาน
ขององคกร ไดแก การวางแผน การจัดองคกรการนําไปปฏิบัติ และการควบคุม รวมทั้งประเมินผล
การดําเนินงาน และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินผล
การปฏิบัติงานดังนี้ (สมคิด บางโม, 2546, หนา 469-468) 

   (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน นับวาเปนกระบวนการของการประเมินผล
บุคลากรอยางเปนระบบ ซ่ึงเก่ียวของกับจุดแข็ง จุดออนในการทํางานของบุคลากรแตละคน รวมท้ัง
การหาแนวทางท่ีปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเหลานั้นใหดีข้ึน หรืออาจหมายถึง เปนกระบวนการของ
การสังเกต และการประเมินคาผลการปฏิบัติงาน ทําการบันทึกการประเมิน และการจัดหาขอมูล
ปอนกลับไปสูตัวบุคลากรเอง โดยผูบริหารสามารถเลือกวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไดหลายวิธี ดังนี้ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546, หนา 135-136) 

    ก. written essays คือ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูประเมิน
จะเขียนขอความเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน และผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมิน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 

            ข. critical incidents คือ วิธีการประเมินผลท่ีมุงเนนพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีสําคัญ และมีผลตอความมีประสิทธิภาพและไรประสิทธิภาพของงาน โดยผูประเมินจะชี้พฤติกรรม
ของผูถูกประเมินในการทํางานท่ีผานมาวา พฤติกรรมมีผลตอประสิทธิภาพของงาน 

        ค. graphic rating Scale คือ วิธีประเมินท่ีนิยมและใชมาแตดั้งเดิมโดยการระบุ
พฤติกรรมท่ีจะทําการประเมิน เชน ปริมาณและคุณภาพของงาน ความรู ความสามารถในการทํางาน 
ความรวมมือ อาจมีระดับคะแนนจากต่ําสุดจาก 1 คะแนน ไปจนถึงสูงสุด 5 คะแนน 

        ก) behaviorally anchored rating scale (bars) เปนวิธีประเมินท่ีปจจุบัน
นิยมมาก เปนการนําเอาวิธีการประเมินตาม ข. และ ค. มาใชรวมกัน คือ ผูประเมินจะใหคะแนนกับ
พฤติกรรมของผูถูกประเมิน โดยพฤติกรรมที่นํามาประเมินจะเปนพฤติกรรมจริงๆ ของผูถูกประเมิน
ในการทํางานท่ีผาน 

   ข) multiple comparison เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัติงานคนอ่ืนๆ แบงเปน 3 แบบคือ 
group order ranking เปนการเปรียบเทียบการทํางานวาอยูในกลุมยอยกลุมใด individual ranking
เปนการกําหนดลําดับของผูถูกประเมินเปรียบเทียบกับผูปฏิบัติงานท้ังหมด และ pair comparison 
เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผูถูกประเมินกับผูปฏิบัติงานรายบุคคลทีละคน หรือเปนคูๆ 
กับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆโดยประเมินวา ผูถูกประเมินดีกวาหรือดอยกวาคูท่ีมาเปรียบเทียบหรือไม 
และจะไดรับคะแนนวา ดีกวาก่ีคะแนน หรือดอยกวาก่ีคะแนน 

   ค) objectives คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชหลักการและ
วัตถุประสงค ของงานเปนหลักเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของท้ังผูบริหาร และผูปฏิบัติงานรวมกัน           
ในเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมายวามีผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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     ง) 360 degree feedback เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูประเมิน 
คือ ผูเกี่ยวของกับผูถูกประเมินจากทุกฝาย หรือรอบตัวผูถูกประเมิน วิธีการนี้แมจะเหมาะสม
กับการไดความเห็นหรือขอมูลจากทุกฝาย แตก็ไมเหมาะสมกับการนําประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือ
ตําแหนง เนื่องจากแตละฝายท่ีมองนั้นจะมองหรือประเมินเฉพาะจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอตนเอง
อาจไมไดพิจารณาความสามารถของผูถูกประเมินในสวนท่ีเปนประโยชนโดยรวมขององคกร 

   (2) การประเมินผลและรายงานผลความกาวหนา ท้ังนี้บุคลากรหรือผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองไดรับการประเมินผลจากผูบังคับบัญชาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรไดรูถึง
ศักยภาพการทํางาน ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของตน และใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพใหยั่งยืน หรือพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยผูปฏิบัติงานตองพัฒนางาน และรายงานผล
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนระยะ เพ่ือพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ
ขององคกร 

   (3) ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารจําเปนตองดําเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในเชิงสรางสรรค ไมตําหนิอยางเปนทางการเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานของพวกเขา ท้ังนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจําวัน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน หรือความลําเอียงของผูประเมิน ยอมนํามาซ่ึงปญหา
และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร 

   (4) การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมวาองคกรจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญเพียงใด แมจะมีการวางแผนงาน การจัดการเชิงกลยุทธ และควบคุมดีเพียงใดหากขาดการปรับปรุง
และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ก็ไมอาจทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไดหรือไมสามารถ
รักษาความสําเร็จนั้นไวไดอยางยั่งยืน ไมวาองคกรจะบริหารจัดการลักษณะเชิงรุกการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ หรือการบริหารจัดการองคกรแบบปกติตามตามวงจรคุณภาพ หรือวงจรเดม่ิง (PDCA)     
ท่ีประกอบไปดวย P คือการวางแผน D คือการปฏิบัติตามแผน C คือตรวจสอบและประเมินผล และ A 
คือการปรับปรุงพัฒนางาน ซ่ึงข้ันตอน A นี้นับวามีความสําคัญและสงผลตอคุณภาพขององคกรและ
ผลผลิตของงานท่ีปฏิบัติใหดีข้ึนอยูเสมอ 

   ผูบริหารการศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ก็สามารถใชหลักการ
เดียวกันนี้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป โดยใชระบบการจัดการคุณภาพตามวงจร
เดม่ิง (PDCA) และการปฏิบัติงานท่ีเนนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องมีการประเมินผลและรายงาน
ความกาวหนา เพ่ือพัฒนางานไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จขององคกรสูงสุด ซ่ึงสามารถใชวิธีการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางหลากหลายวิธีการ และ
สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับแตละบุคคลหรือสถานการณได 
   สรุปไดวา การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง หมายถึง ความสามารถ
ในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน 4 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ 
และงานบริหารท่ัวไปโดยใชหลักวงจรคุณภาพ หรือ PDCA การปฏิบัติงานเนนท่ี การปรับปรุง และ
พัฒนาอยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง มีการประเมินผลและรายงานความกาวหนา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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  6) การใชหลักการบริหารความเสี่ยง 
   การบริหารความเสี่ยง หรือ risk management มักใชในวงการธุรกิจ หรือองคกร

ท่ีมุงแสวงหากําไร (profit organization) มากกวาองคกรไมแสวงหากําไร (non profit organization) 
หรือองคกรสาธารณะ (public organization) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 299) การบริหาร
ความเสี่ยงนี้เก่ียวกับการตัดสินใจวาจะดําเนินงานธุรกิจหรือไม จะตองเสี่ยงกับการขาดทุนหรือไดกําไร
มากนอยเพียงใด ซ่ึงตองอาศัยปจจัยทางดานการตลาด และการลงทุนเปนพ้ืนฐานการตัดสินใจ รวมท้ัง
การมีขอมูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอ และเปนปจจุบันประกอบการตัดสินใจหรือเสี่ยงท่ีจะลงทุนหรือ
ดําเนินการประกอบธุรกิจเหลานั้น (ชื่นจิต แจงเจนกิจ, 2544, หนา 253) ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง 
จึงหมายถึง การตัดสินใจดําเนินกิจการทางธุรกิจท่ีมีโอกาสคุมทุนและขาดทุน ไมสามารถสรางกําไร
ไดตามท่ีคาดหวัง และการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยง ตองใชขอมูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจท่ีจะเสี่ยงไดกําไร หรือขาดทุน (วิรัช สงวนวงศวาน, 
2546, หนา 255) ดังนั้นผูบริหารจึงใชหลักความคุมทุนมาประกอบการบริหารความเสี่ยงเปนหลัก 
และอาศัยการตัดใจท่ีถูกตอง แมนยําไมผิดพลาด จึงจะทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ 
สามารถสรางกําไร หรือเพ่ิมคุณคาของธุรกิจได 

   สาํหรับองคกรทางการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรท่ีไมแสวงกําไร หรือองคกรสาธารณะ
ท่ีมุงจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ไมไดประกอบธุรกิจแตประการใด ดังนั้นการนําหลักการบริหาร
ความเสี่ยงมาใชในวงการศึกษา จึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพของ
การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ในดานการบริหารวิชาการ บุคลากร งบประมาณและ
การบริหารทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 1-2) นอกจากนี้
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายิ่งตองใชหลักการบริหารความเสี่ยง
(risk Management) ในการบริหารจัดการในฐานะท่ีสถานศึกษาเปนนิติบุคคล (autonomy school)
ซ่ึงรองรับกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ไดรับการกระจายมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเม่ือสถานศึกษามีอํานาจและหนาที่จัดการศึกษาในฐานะนิติบุคคล
จึงจําเปนตองพิจารณาดําเนินงานดานตางๆ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ
โดยใชหลักการบริหารความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจบนฐานขอมูลและสารสนเทศใหมากท่ีสุดเพราะ
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารความเสี่ยงนั้นอาจเปนไปในทิศทางที่ตองการ หรือไมพึงประสงคก็ได
ซ่ึงผูบริหารตองรับผิดชอบในทุกกรณี อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดผลงานการบริหารความเสี่ยงเปนไปตาม
ความคาดหวังขององคกร ผูบริหารหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จึงควรยึดหลัก
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาระงานของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปประเด็น
จากแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550, หนา 3-26) ดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการสถานศึกษาตามภารกิจมีความยืดหยุน ไมตึงและไมหยอนเกินไป 
  (2) บรรยากาศในการทํางานเปนแบบเปด ไมเครงครัดจนเกินไป ใหอิสรเสรีภาพ
ในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตท่ีเหมาะสม 

(3) เปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได ถางานนั้นสามารถพัฒนา 
งานในหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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   (4) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมุงสงผลการปฏิบัติงานทางบวกมากกวาทางลบ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของผูเรียนมากกวาผลประโยชนดานอ่ืนๆ 

(5) การพัฒนาการศึกษาสามารถใชวิธีการท่ีหลากหลาย หากเปนวิธีการท่ีอาจเพ่ิม
คุณภาพหรือแกปญหาการบริหารจัดการไดดีกวาวิธีเดิมๆ 
 สรุปไดวา การใชหลักการบริหารความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการจัดการภารกิจของ
โรงเรียนท่ีมีความยืดหยุนไมเครงครัดจนเกินไป ใหอิสรเสรีภาพแกครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ภายใตขอบเขตท่ีเหมาะสม บางครั้งเปดโอกาสใหครูและบุคลากรปฏิบัตินอกกรอบหรือนโยบายได
หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 

2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
      
 2.5.1 ความหมายของประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลองคการ (organization effectiveness) มีความสําคัญยิ่งตอศาสตรการบริหาร

และผลการดําเนินงานขององคการเพราะเปนตัวบงชี้ หรือตัดสินในขั้นสุดทายวาการบริหารองคการ
ประสบความสาํเร็จหรือไม เพียงใด องคการจะอยูรอด และมีความม่ันคงเจริญกาวหนา ข้ึนอยูกับ
ประสิทธิผลขององคการ ความหมายของคําวา ประสิทธิผล (effectiveness) มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย
ข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ กรอบทฤษฎีท่ีใชอางอิง และแนวทางท่ีมุงศึกษาวิจัย แตสวนใหญแลว
จะมุงท่ีผลสําเร็จของงานหรือการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคการ (goals attainment) 
และคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร (quality of work life) ดังมีผูใหความหมายของประสิทธิผล
ไวหลากหลาย ดังนี้ 

 ภรณี กีรติบุตร มหานนท (2529, หนา 2) ไดเสนอแนวคิดของนักวิชาการในสาขาตางๆ 
ในมุมมองเรื่องประสิทธิผลนักเศรษฐศาสตร ไดมองความหมายขององคการเปนเรื่องเก่ียวกับผลกําไร
หรือผลประโยชนจากการลงทุน (return of investment) นักวิทยาศาสตรไดมองประสิทธิผลในแงของ
ผลผลิตใหม ซ่ึงอยูในรูปของประสิทธิภาพหรือปริมาณผลผลิตที่เปนสินคาและบริการ แตนักสังคม
สงเคราะหศาสตร กลับใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานซ่ึงจะเห็นวา
สวนใหญเปนการเนนการบรรลุเปาหมายขององคการ 

 รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร (2536, หนา 169) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลวา
ประสิทธิผลมีความสัมพันธกับผลงาน ที่องคการพึงประสงค หรือ หมายถึง ความสําเร็จของ
ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ 

 กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536, หนา 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผล
วาประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกตลอดจน
ใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกรวมท้ังสามารถแกปญหาภายใน
โรงเรียน ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปนการมองประสิทธิผลของท้ังระบบ 
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 เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536, หนา 9) กลาววา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุมซ่ึงเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียนคือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาท่ี
ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไว ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรู
ความสามารถและประสบการณ ในการบริหารงานเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผล
ตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 

 ธงชัย สันติวงษ (2543, หนา 9-10) กลาววา ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จ
ในการจัดการใหเกิดข้ึน 2 ทาง คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จของ
กิจการ สําหรับคําวา ประสิทธิภาพ คือ การสามารถสรางผลงานท่ีมีคุณคาสูงกวาทรัพยากรท่ีใชไป หรือ
พูดงายๆ คือ การวัดอัตราสวนของรายไดตอรายจายนั่นเอง แตคําวาประสิทธิผล คือเปนเพียงการวัดวา
กิจการสามารถทําไดสําเร็จผลตามเปาหมายท่ีต้ังไวหรือเปลา แตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบกับ
ทรัพยากรท่ีไดใชไปวาไดใชไปมากนอยเพียงใด 

 มอรเฟต (Morphet, 1967, p. 97) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง ความสามารถ
ของผูนําในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานแกหนวยงานอยางเสียสละ และขณะเดียวกันผูนํา
ก็จะทําหนาท่ีประสานงานใหงานนั้นเกิดผลสําเร็จแกหนวยงาน 

 ฟดเลอร (Fiedler, 1967, p. 9) กลาววาประสิทธิผล คือ การท่ีกลุมสามารถทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคได ซ่ึงเปนประสิทธิผลของกลุมเจิดหลา  

 เจิดหลา สุนทรวิภาต (2534, หนา 64) มีความเห็นวา ประสิทธิผลของกลุมและของภาควิชา
ในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีวางไว ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรม การวางตนในการทํางาน 
และบรรยากาศการทํางานในกลุมท่ีเอ้ือตอการบรรลุเปาหมาย 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2536, หนา 130) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึง ระดับท่ีคนงานสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536, หนา 97) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง
การท่ีองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 อาจิริส (Argyris, 1964, p. 123) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิผล หมายถึง สภาวะซ่ึงองคการ
ตามระยะเวลาที่ผานไป เพิ่มผลผลิตขึ้น ในขณะที่ตัวปอน (inputs) คงที่หรือลดนอยลงหรือผลผลิต
ท่ีคงท่ี ในขณะท่ีตัวปอนลดนอยลง 

 สเตียรส (Steers, 1977, p. 55) กลาววา ประสิทธิผลคือ การท่ีผูนําไดใหความสามารถ
ในการแยกแยะการบริหารงาน และการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 ชาย (Schein, 1973, p. 118) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ คือ สมรรถภาพ (capacity) 
ขององคการในการที่จะอยูรอด (survive) การปรับตัว (adapt) การดํารงสภาพ (maintain) 
การเจริญเติบโต (growth) ไมวาองคการจะมีหนาท่ีใดจะตองกระทําใหลุลวงไปจากความหมายของ
ประสิทธิผลองคการท่ีกลาวมาแลว เนื่องจากโรงเรียนเปนองคการประเภทหนึ่งคือ เปนองคการ
ทางดานการศึกษา ดังนั้น จึงมีนักวิชาการไดใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียน (school 
effectiveness) ไวเปนการเฉพาะดังนี้ 

 เบนนิส (Bennis, 1971, pp. 68-69) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง
ความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและ
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ความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 

 มอทท (Mott, 1972, p. 398) กลาวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนวาเปนความสามารถ  
ในการผลิต (productivity) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และความสามารถ
ในการยืดหยุน (flexibility) 

 ฮอย และ เฟอรกูสัน (Hoy & Furguson, 1985, p. 131) เห็นในทํานองเดียวกันวาประสิทธิผล
ของโรงเรียนพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมท่ีมากระทบท้ังภายใน และภายนอกและสามารถ
สรางความพึงพอใจแกครูอาจารยได 

 เรด และฮอลลี่ (Reid & Holly, 1988, p. 5) ไดสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ
และครูใหญท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโททางการศึกษา พบวา ครูบางคน ใหความหมายของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในขณะท่ีบางคนเห็นวา ประสิทธิผลทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร
ใหแกสมาชิกจากแนวความคิดและความหมายเก่ียวกับประสิทธิผล  

 สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมีความสามารถในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ือใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอมท่ีแทจริง
บูรณาการผสมผสานคงสภาพขององคการใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จของการทํางานใหองคการ
หรือหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการทําใหนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติทางบวก ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม และรวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน 
จนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน 

 2.5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 แคพโล (Caplow, 1964, p. 89, อางถึงใน ภรณี มหานนท, 2529, หนา 59) เสนอวา

ประสิทธิผลขององคการควรวัดจากตัวแปร 4 ตัว คือ 
  1) ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
  2) ความผสมผสาน หมายถึง ความสามารถขององคการในการหลีกเลี่ยงการขัดแยง

ระหวางสมาชิกในองคการ 
   3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 
  4) ความสําเร็จ หมายถึง ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 
 กิบสัน และคนอื่นๆ (Gibson, et al. 1982, p. 27) ไดทําการศึกษาและกําหนดเกณฑ

ในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ ดังนี้ 
  1) ความสามารถในการผลิต 
  2) ประสิทธิภาพ 
  3) ความพึงพอใจ 
  4) ความสามารถในการปรับตัว 
  5) การพัฒนาและการอยูรอด 
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 พารสัน (Parson, 1960, p. 99, อางถึงใน พรชัย เชื้อชูชาติ, 2546, หนา 33) ไดเสนอความคิด
ในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก 

   1) การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) 
   2) การบรรลุเปาหมาย (goal attainment) 
   3) การบูรณาการ (integration) 
   4) การคงไวซ่ึงระบบคานิยม (latency) 
 ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 297) ไดกลาวถึงประสิทธิผลขององคการไวดังนี ้   

               1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน (achievement student learning) 
               2) ความพึงพอใจในการทํางาน (job satisfaction) 
              3) อัตราการลา (absentee level) 
               4) อัตราการออก (dropout rate) 
               5) คุณภาพของงาน (Performance Quality) 
        มอทท (Mott,1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ไดกลาวถึงประสิทธิผลองคการ 
พิจารณาจาก 
               1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
               2) ประสิทธิภาพ 
                3) ความสารถในการการปรับคัว 
               4) ความยืดหยุน 

  นอกจากนี้ มอทท (Mott,1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) ไดบูรณาการ
แนวคิดท้ังในแงของเปาหมายและระบบ - ทรัพยากร  โดยนําปจจัยตางๆ มาพิจารณา และตอมา
พัฒนาใชวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย   

   1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   
    2) ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติทางบวก   
    3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 
    4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนโดยบูรณาการจาก

แนวคิดของ มอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) เนื่องจากเปนเครื่องมือ
ท่ีพัฒนาสําหรับการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี ้

   1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   
    ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนหมายถึง ปริมาณ

และคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียน ท่ีสรางความเชื่อม่ันไดสูง โดยวัดความนิยมจาก
ชุมชน และผูปกครอง นักเรียน ประการหนึ่งไดแก โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียนมีปริมาณมากและ
คุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนความสามารถ
ในการศึกษาตอในสถาบันตางๆ ไดเปนจํานวนมาก สถานศึกษาท่ีมีท้ังปริมาณ และคุณภาพสูงดังกลาวนี้ 
จะไดแก สถานศึกษาในเมือง สถานศึกษาระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง สถานศึกษามีความพรอมทั้ง
ดานปจจัยตางๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก อยางเพียงพอ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ
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สิ่งแวดลอมเหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซ้ือ จัดจาง และเบิกจายไดอยางสะดวก  
มีบุคลากรคือ ครูผูสอนตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียน
สวนใหญจะดูท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัดเพียงประการเดียว ซึ่งเปนความเขาใจผิด
ควรจะพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียนความคิดสรางสรรค 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังตางๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตน
อยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะตางๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะ
ท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมมีความคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก จึงอาจกลาวไดวาคุณภาพ
ท่ีเกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการ
อยางยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาตางๆ สูงเปนท่ีนาพอใจแลวยังมีการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตางๆ ท่ีพึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพของ
นักเรียนนั้นนอกจากปจจัยตางๆ ซ่ึงไดแกอาคารสถานท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริหารบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่รมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัยตอ
การเรียนการสอนแลวบุคคลท่ีสําคัญ ไดแก ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอประสิทธิผล
หากผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญ
ของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง หากแนวทางสงเสริมและพัฒนางาน ทางวิชาการใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางาน
ท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาท่ีของตนเองพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการ และผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ แลวเปนท่ีเชื่อวา โรงเรียนนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผล
ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 
  สรุปไดวา ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
หมายถึง โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถศึกษาตอในสถาบันอ่ืนๆ ไดเปนจํานวนมาก 
เปนท่ียอมรับ และไดรับความนิยมจากชุมชน และผูปกครองจนทําใหโรงเรียนมีจํานวนนักเรียน
เพ่ิมมากข้ึนทุกป  

  2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก   
   ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง มีความคิดเห็น

ทาทีความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูท่ีไดรับการศึกษา แสดงออกในทางที่ดีงามสมเหตุสมผล และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม การศึกษานอกจากจะสรางเสริมความเจริญใหบุคคลท้ัง 4 ดาน 
กลาวคือดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสมกับวัย ดานสติปญญา
มีความใฝรูใฝเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมีความคิดอยางสรางสรรค ดานสังคม สามารถ
นําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตนได
อยางมีความสุข และดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว
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ทัศนคติทางบวกจะเปนผลท่ีเกิดจากผูไดรับการศึกษาครบถวนท้ัง 4 ดาน ดังกลาวแลว ผูท่ีมีทัศนคติ
ทางบวกจะเปนผูท่ีมีความรูสึกและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เปนท่ีพึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม 
มีจิตใจกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม มีความม่ันคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกฎกติกา
ของสังคมท่ีไดกําหนดข้ึน และปฏิบัติดวยความจริงใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตยยอมรับและเคารพ
ความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือรวมใจ
ตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี เปนผูท่ีมีความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัย
ในตนเอง อดกลั้น และเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี
ของสังคม รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมตลอดจน
สามารถดําเนินการ อบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยูในระเบียบวินัย รูจัก
พัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   สรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติทางบวก หมายถึง โรงเรียน
สามารถสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกในทางท่ีเหมาะสมดีงามสมเหตุสมผล
เปนท่ีพึงประสงคของสวนรวม ทั้งดานรางกาย สติปญญา สังคม และจิตใจ ผูเรียนมีทัศนคติที่ดี        
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความมั่นคงทางจิตใจมีเหตุผลยอมรับกติกาทางสังคม มีความเปน
ประชาธิปไตยยอมรับและเคารพความคิดเห็นสวนรวม มีระเบียบวินัยในตนเองเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับสังคม และมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 

  3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม 
  ในองคการตางๆ จะประกอบดวย “คน” และ “งาน” โรงเรียน ซ่ึงเปนองคการ

ทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร สถานศึกษา ครู อาจารย นักเรียน และ
นักการภารโรงทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนั้นสถานศึกษา จะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนด
นโยบายตางๆ ของสถานศึกษาจะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนา การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของสถานศึกษา ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกัน
จะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน
ควรมีนวัตกรรม และสื่อการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสมํ่าเสมอ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศ
การเรียนรู ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่งตองพยายามปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงองคการ รูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินงานตางๆ ใหมีความคลองตัวตอ
การปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 
การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้น 
จะตองมีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการ และวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังเนื้อหาวิชา 
และคุณธรรม จริยธรรม มากกวาท่ีจะบอกความรู หรือสอนหนังสือธรรมดาเพราะวิธีการเรียนรูหรือ
กระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการท่ีติดตัวนักเรียน ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชตอการประกอบ
อาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 สรุปไดวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินงานดานบริหาร เก่ียวกับการกําหนดนโยบายของโรงเรียนสอดคลองทันตอ  
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การเปลี่ยนแปลง มีการจัดหานวัตกรรมสื่อการสอนใหมๆ คนควาและพัฒนาสื่ออุปกรณการสอน
อยางสมํ่าเสมอ มีการปรับปรุงสถานท่ีสิ่งแวดลอมใหสะอาด รมรื่น เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหารและครูเปนนักพัฒนา มีความคิดสรางสรรค มีการสรางกระบวนการ
เรียนรูใหทั้งเนื้อหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีความกาวทันกับสภาพแวดลอม และ
สถานการณตางๆ ท่ีเปลี่ยนไป 

  4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
   องคการตางๆ หรือสถานศึกษาในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

ท่ีวางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบ
ใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม
ในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแกเปาหมายคือการมุงถึงความสําเร็จ
สูงสุดท่ีเกิดจากการทํางาน บทบาทหนาท่ี เปนสวนประกอบรองลงมาเพ่ือรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การประสานงานเปนแนวทางของ
ความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเกิดความเรียบรอยและกิจกรรมคือการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม การบริหารและการจัดการในโรงเรียนจึงควรมี
ความยืดหยุนพอควร นับตั้งแตหลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินสภาพของบุคลากร
และทรัพยากรท่ีมีอยู การจัดวิชาตางๆ สําหรับการเรียนการสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร ควรจัดใหพอเพียงและหลากหลาย เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ
และความถนัดของผูเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรูการปรับตัวบุคลิกภาพของนักเรียนได
อยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ บางเรื่องเปนสิ่งลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมี
การปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การบริหารและการจัดการนั้นผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญยิ่ง
ในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนาผูบริหาร
จึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทางเผด็จการ ไมสมควรยึดกฎระเบียบ 
โดยเครงครัด สิ่งใดท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรจะมีการยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนและ
เปาหมายขององคการ ผูบริหารควรเปนผูท่ีสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและ
มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมงาน ไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเปนเพ่ือนรวมงาน
เพ่ือไมใหเกิดชองวางซ่ึงกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการตางๆ 
เชน การยกยองชมเชยหรือใหรางวัลในบางโอกาสพยายามสรางบรรยากาศ ในโรงเรียน ใหเกิด
ความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

 สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ผูบริหารและครูรวมมือ
กันในการแกปญหาตางๆ ทั้งการกําหนดรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนบทบาทหนาท่ี
ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวจัด
กิจกรรมในโรงเรยีนเปนการสรางคน ใหเกิดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                    
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 มนตรี บุญธรรม (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร    

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลุมตัวอยาง
ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 463 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) การวิเคราะห ความแปรปรวน
ทางเดียว และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประเภทของโรงเรียน โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ศุภชัย โถบํารุง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ 
สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร 551 คน และครูผูสอน 
551 คน รวมท้ังสิ้น 1,102 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ และสถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) 
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มืออาชีพ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร อยูในระดับมากทุกดาน และเปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ จําแนกตามตําแหนงผูบริหาร และครูผูสอน พบวา 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ชุมพล เปยมศรี (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก      
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานความสามารถ
ในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนะคติทางบวก ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
และผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามประสบการณการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 วุฒิชัย วรชิน (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับ
ประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 96 คน และครู 306 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําทางบุคลิกภาพ
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คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการทํางานแบบมีสวนรวม
และการสื่อสารแบบประชาธิปไตย อยูในระดับมาก มีความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีระดับความสัมพันธเทากับ 0.83 และชุดของตัวแปรท่ีรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิทธิผลภาวะผูนําได 72% (R=0.848, R2=0.720) โดยตัวแปร
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 
และคุณลักษณะทางทักษะ โดยมีสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.266 และ 0.627 ตามลําดับ 

 ธิรัตน สุภาภรณ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ระยอง รวมท้ังหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 200 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 156 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) 
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยองอยูในระดับมาก และยังพบวา คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 บังอร อินทรามี (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 5 
โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครู ผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 270 คน
เครื่องมือ ท่ีใชไดแก แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ 5 ระดับ และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและ
การทดสอบคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ดานคุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 6 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ระดับชั้นท่ีเปดสอนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังโดยรวม และรายดานการมีวิสัยทัศน สวนดานอ่ืนๆ นั้นไมพบความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
คุณลักษณะผูนํา มีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 สมบัติ บุญเกิด (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว พบวา ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความสามารถ
ในการแกปญหาภายใน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ดานความสามารถในการพัฒนาใหนักเรียนมีทัศนะคติทางบวก และดานความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน 

 สมบูรณ  เพียรวิจิตร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร 
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จํานวน 108 คน ครู จํานวน 313 คน เครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน และจําแนกตามบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดาน
อยูในมาก 

 บุษรากาญจน  เปดทอง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ขาราชการครู จํานวน 151 เครื่องท่ีใชในการวัด
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพของสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 อยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา
ท้ังโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และภาวะผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพของสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในอําเภอคลองหาด สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังโดยรวมและรายดาน 

 ลัดดาวัลย วิเศษะภูติ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   
ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จํานวน 86 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีพึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี 
เขต 1 อยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค 
จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 จิราลักษณ ภูภัทรางค (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในทัศนะของผูบริหารและครู สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 กลุมตัวอยาง คือ 
ผูบริหาร และคณะครูสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ปการศึกษา 2550 จํานวน
ท้ังสิ้น 350 คน จําแนกเปนผูบริหาร 59 คน และครูผูสอน 291 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
พบวา ผูบริหารสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มีคุณลักษณะผูนําในภาพรวม
อยูในระดับสูง ท้ัง 2 ดานคือคุณลักษณะผูนําวิชาชีพ และคุณลักษณะผูนําดานการปฏิบัติตน ผูบริหาร
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มีคุณลักษณะผูนํา ดานวิชาชีพในภาพรวม
ในระดับสูง เ ม่ือพิจารณาคุณลักษณะยอย ทุกคุณลักษณะมีระดับการปฏิบัติอยู ในระดับสูง 
โดยคุณลักษณะดานความรูความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรูเรื่อง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานอยางเปนระบบตามข้ันตอนและมีการประเมินผลอยางครบวงจร
มีคาความเชื่อม่ัน 0.96 

 ธวัชชัย ยวงคํา (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานาน เขต 2 กลุมตัวอยาง
ไดแก ครู จํานวน 317 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานาน เขต 2 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นาน เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธในภาพรวมอยู  ในระดับสูง 

 ประพิศ เกษรางกูล (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตาม
ตําแหนง และประเภทของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกผูบริหาร จํานวน 127 คน   
และครู จํานวน 313 คน ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
(t-test) ผลการวิจัย คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ การมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย การมีวิสัยทัศน
การใชหลักการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารและเปนนักฟงท่ีดี และการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนา
อยางตอเนื่อง การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง และประเภทของสถานศึกษา
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ทรูอิทท (Truitt, 1975, p. 85) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญ   

กับผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมลรัฐคารโรไลนาเหนือ จํานวน 21 โรงเรียน ระหวางปการศึกษา
1972-1973 โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา (leadership behavior descriptive questionnaicre; 
lbdq) พฤติกรรมผูนําทั้งสองดานและใชแบบสอบถาม the school outcome questionnaire 
วัดผลงานของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ครูใหญมีพฤติกรรมผูนํา ดานกิจสัมพันธคอนขางสูงกวา
ดานสัมพันธภาพ พฤติกรรมผูนําของครูใหญมีความสัมพันธกับผลงานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลงานของโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนําดานสัมพันธภาพมากกวา          
ดานกิจสัมพันธ 

 มิกเลอร (Migler, 1992, pp. 786- A) ไดศึกษาลักษณะผูนําและแบบผูนําของผูบริหาร
สถาบันการศึกษาอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนําของ
ผูบริหารจากสถานศึกษาอาชีพ 1 แหง และจากวิทยาลัยเทคนิค 12 แหง โดยใหผูบริหารเปนผูตอบ
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แบบสอบถาม (leadership behavior descriptive questionnaire; lbdq) ผลการวิจัยปรากฏวา 
ผูบริหารของสถาบันศึกษาอาชีพและวิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ (consideration) 
และริเริ่มโครงสราง (Initiation Structure) เทากันและยังพบวา ใชพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
(transformation behaviors) สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน (Transactional Behaviors) 
เม่ือเปรียบเทียบโดยจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอนของผูบริหาร 2 กลุมนี้ พบวา ผูบริหาร
มีพฤติกรรมมิติสัมพันธกับมิติริเริ่มโครงการ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
ไมแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของผลงาน และลักษณะ
ของผูบริหารเกี่ยวกับการหยั่งรู (insightful) ความอดทนตอความไมแนนอนและความซับซอน 
การอํานวยการบริหารเวลาและการตัดสินใจสั่งการ พบวา ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ี 

 เอคิน (Eakin, 1997, p. 96) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน St. Louis 
พบวา คุณลักษณะของผูนําอยูในระดับมาก และคุณลักษณะท่ีจําเปนตองมีและทําใหประสบผลสําเร็จ
คือ ความรับผิดชอบ ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบเฉียบแหลม มีความยืดหยุนในหนาท่ีมีความเขาใจ
ในระบบครอบครัวของผูรวมงานแตละคน  

 นูเบิรท (Neubert, 1998, p. 96) ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผูนําที่เห็นได
ในการทํางานเปนกลุม ผลการวิจัยพบวา ผูนํามีคุณลักษณะอยูในระดับมาก ไดแก มีความสัมพันธกับ
บุคคลในกลุมอ่ืน เปนท่ียอมรับของสมาชิกในกลุม มีความสุขุมรอบคอบ ซ่ือตรงตอหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาท่ีด ี
ยอมรับในความรู ความสามารถของผูอ่ืน สามารถประสานงานไดดี รูจักขอบกพรองในการทํางาน และ
พัฒนางานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาสรุปไดวา คุณลักษณะผูนําเปนสิ่งสําคัญและสงผลตอการความสําเร็จ
ของการบริหารโรงเรียน คุณลักษณะท่ีสําคัญประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความเขาใจงาน และบุคคล
การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเริ่ม การโนมนาวจิตใจ การประสานงาน      
การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข พัฒนางานใหดีขึ้นอยูเสมอ สุขุมรอบคอบ และ
รวมทั้งการมีวิสัยทัศน กลาและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่เหมาะสมกวาเดิม นอกจากนี้
คุณลักษณะผูนํา ยังมีความสัมพันธกับผลงานของสถานศึกษา และความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของครูและผูเก่ียวของอีกดวย 

 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และนํามากําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.7.1 แนวคิดเก่ียวกับตัวแปรตน ไดแก คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง ศึกษาจากแนวคิด

ของ sedl (southwest  education development laboratory, online, 2005) ประกอบดวย
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง 6 ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศน 2) การมีความเชื่อวาองคกร
เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ หรือองคกรแหงการเรียนรู 3) การเนนคุณคาของทรัพยากรมนุษย 4) การสื่อสาร
และเปนนักฟงท่ีดี 5) การปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง และ 6) การใชหลักการบริหาร
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ความเสี่ยง ซ่ึงเปนลักษณะของผูบริหารท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.7.2 แนวคิดเก่ียวกับตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน บูรณาการจากแนวคิดของ 
มอทท (Mott, 1972; citing in Hoy & Miskel, 2001, p. 306) กลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนไว 
4 ดาน ไดแก 1) ความสามารถในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 2) ความสามารถ
ในการพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเขากับ
สภาพแวดลอม และ 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 




