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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ และ
2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริหาร      
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดมาจากการสุมแบบแบง
ช้ันชนิดสัดสวน (Proportional Stratified Sampling) รวมทั้งหมด 323 คน เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบ
สอบถามภาวะผูนํารวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง  การวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน การทดสอบคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
version 11.5 และการวิเคราะหองประกอบเชิงยืนยัน ( confirmatory factor analysis) ใชโปรแกรม 
LISREL version 8.30

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดง

พฤติกรรมภาวะผูนําโดยเฉลี่ยอยูในระดับบอย และรายดานเรียงตามลําดับคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงปจเจกบุคคล และการกระตุนทางปญญา โดยเฉพาะราย
ขอที่คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และเนนดานคุณธรรม ศีลธรรมประกอบการ
ตัดสินใจ สําหรับรายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ใชแผนเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหารและ
เปลี่ยนกรอบแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ (Reframing)

ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนํา พบวาคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมภาวะผูนํา
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระหวาง
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารตางชวงเวลากัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
เฉพาะระหวางผูที่มีประสบการณบริหาร 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป



2. แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนโดยจัดลําดับความ
สําคัญในประเด็นตางๆ พบวา ประเด็นการพัฒนาสูมืออาชีพที่มีความสําคัญในลําดับสูง 3 รายการ คือ
การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   และมุงพัฒนาผูรวมงาน
ใหทํางานเต็มศักยภาพ สําหรับรายการที่มีลําดับความสําคัญในระดับนอย  3 รายการคือ  การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ   สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ และใหความสําคัญ
ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ตามลําดับ

สําหรับแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ แบงได 3
กลุมคือ  1) การกําหนดนโยบาย และแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติโดยรวมคิด รวมวางแผน รวม
ดําเนินงานและรวมประเมินผล การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม เนนกระจายอํานาจและบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
แสวงหานวัตกรรมใหม ๆ  ตลอดทั้งมีความรอบรูในกฎระเบียบสามารถเชื่อมโยงกับภาระงานได  2)
เนนสรางบรรยากาศองคการ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร
อยางตอเนื่อง เปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยควบคูไป ใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจังและ
สม่ําเสมอ พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน  ใชกระบวนการบริหารคุณภาพใหสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  การพัฒนาวิสัยทัศนรวม  เสริมสรางคานิยม
พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสาร  การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบรหิารขอมูลและราย
งานผล  เปนผูนําในการพัฒนา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรูอยูเสมอ สามารถใชประโยชนจาก
สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  มองโลกในแงดี ริเร่ิมสรางสรรค เนนการอยูรวมกันแบบสันติสุข
ดําเนินการเชิงบูรณาการในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และบูรณาการตามมาตรฐานคุณภาพ ทั้งดานครู
นักเรียน และผูบริหาร
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                                                               ABSTRACT

   The objectives of this study were:  1) to study and compare level of leadership

behaviors of the successful Primary School Administrators as classified by school size and

experience, and 2) to study guideline of developing principalship. The sample were 323 of the

successful Primary School Administrators in the Northeastern Region by Proportional Stratified

Sampling.  The instruments were questionnaire of leadership including professional

development and structured interview.  Basic statistics was analyzed by calculating the t-test

and One Way Analysis of Variance using SPSS for Windows version 11.5 and confirmatory

factor analysis using LISREL version 8.30.

    The research findings were as follows:
1.  The successful Primary School Administrators in the Northeastern Region

showed the average of their leadership behaviors in “Often” level and each aspect ranking in

order:  ideally influencing aspect, inspirational development aspect, individual consideration

aspect, and intellectual stimulation.  The item with highest level of Mean was considering of

public benefit and focusing on ethical and moral for their decision making.  The item with

lowest level of Mean was using strategic plan as an instrument in administration and changing

their problem solving framework by reframing.

For the comparison of level of leadership behaviors, found that there were 
significant differences in the average value of level of leadership behaviors between 
small and large school size.  Besides, there were significant differences in the average 
value of leadership behaviors between those who had their administrative experience 
more than 11 years and 3-5 years.

2.  The guideline of developing for being principalship ranking in order of 
importance in many issues, found that there were 3 of high important issues of 
developing for principalship:  appropriate determining policy and planning, behaving as 
role model, and focusing on developing their staff to work with full potentiality.  There 
were 3 of low important issues:  reporting results of quality development systematically, 
creating opportunity of development in very situation, and paying an importance both 
mental and physical health respectively.



For the guideline of developing the principalship and successful practicing, it
could be divided into 3 groups:  1) policy identification and changing vision into practice 
by sharing their thinking, planning, implementing, and evaluating together, behaving as 
role model by emphasizing on good governance principle, being transformational leader, 
paying an importance to team work, focusing on decentralization and achievement-based 
administration, searching for innovation as well as being knowledgeable in rule and 
regulation, and being able to associate with their work task, 2) focusing on creating 
organizational climate, developing trust with each other, developing and using 
administrative innovation continuously and systematically depending on research 
procedure together, allowing community participate truly and regularly, developing 
school effectiveness by using process of quality administration congruent with school 
context and standard of Basic Educational Quality, and 3) developing of shared vision, 
encouraging value, developing team work, communication skill, efficient decision 
making, having system of informational management and reporting results, being leader 
in development, having withitness in transformation, frequent studying , being able to 
apply from many situations appropriately, being optimistic, being creative, focusing on 
living together with peacefully, implementing in integration in school, promoting health 
and integrating based on quality standard among teachers, students, and administrators.
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความสําคัญของปญหา
ผูบริหารโรงเรียนในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน จําเปนตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพอยู

เสมอ เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานแรกที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนแกกุลบุตรกุลธิดา โดยมี
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา (Leader) จําเปนตองไดรับการพัฒนาในทุกๆดานใหสามารถบริหารจัดการ
โรงเรียนทามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม
และวัฒนธรรม  ในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมามีนักวิจัยไดกลาวถึงและไดพิสูจนยืนยัน (Evidence)
ไดวา ผูบริหารโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิผลมีความเชื่อมสัมพันธกันกับโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
(links successful schools and effective principals ) (Murphy, 1997) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ
Weber (1989 อางถึงใน Fair,2001) วาภาวะผูนําที่เขมแข็ง (Strong Leadership)ของผูบริหารโรงเรียน
เปนคุณลักษณะสําคัญของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ (Successful School) สําหรับผลการระดมความ
คิดของประชาชนทั่วประเทศไดบงชี้แนวคิดปรัชญาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ปราณี, 2545) ซ่ึงเปนแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลัก
ทางสายกลางเพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤตสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและนําไปสูการพัฒนาที่
สมดุลย มีคุณภาพและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนในสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548) การรูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลก เปนแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทยและพื้นฐานการพัฒนาในทุกมิติ
อยางเปนองครวมที่มี “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 สําหรับ
การพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1-7 ที่ผานมา เกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
และความไดเปรียบดานแรงงานราคาถูกของประเทศ มาใชสนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิต
ดานอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาและการผลิตเพื่อสงออก ทําใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว
ในอัตราสูง แตการเติบโตดังกลาวยังตองพึ่งพาเทคโนโลยี ทุน และตลาดจากตางประเทศ ขณะที่การ
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พัฒนาคุณภาพคน การเสริมสรางฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการฟนฟูดูแลธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมยังเปนไปไดชาสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของประเทศ
ไมเพิ่มขึ้น ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดนอยถอยลง ตลอดจนปญหาความขัดแยงใน
สังคมจากการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น (ปราณี, 2545) ซ่ึงในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
จึงไดปรับกระบวนทรรศนการพัฒนามาเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และปรับระบบบริหาร
จัดการประเทศใหม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แตเนื่องจากระบบการบริหารงานภาครัฐขาดความ
ยืดหยุน ไมสามารถปรับตัวไดทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะจากเหตุวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ได
สงผลกระทบใหภาวะการวางงานรุนแรงขึ้นเกือบ 3 เทาตัว  โลกปจจุบันและอนาคต กําลังเคลื่อนเขาสู
สังคมแหงความรูที่แพรกระจาย และเชื่อมโลกใหเปนหนึ่งเดียวดวยวิทยาการความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศและการแขงขันระหวางนานาประเทศ มิได
ขึ้นอยูกับระบบทุน ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรหรือแรงงานขั้นกรรมาชีพอีกตอไป แตจะขึ้นอยูกับ
ศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ โลกในอนาคตจึงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)

“การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญ ในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็
ยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนรวดเร็ว” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ทรงพระราชทานเกี่ยวกับการศึกษาไววา การศึกษามีความหมายใน 2 มิติคือ 1)
เปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตางๆ 2) เปนการพัฒนาบุคคล ใหผูศึกษามีความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ คานิยมและคุณธรรม (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) การ
ศึกษาเปนทั้งกระบวนการและสรางเนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนการถายทอด
วัฒนธรรมและสรางภูมิปญญาใหแกสังคม ดังนั้นการศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศ การที่จะใชการศึกษาใหเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาประชากร และประเทศชาติใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได จําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในกระแส
โลกาภิวัตน

มีงานวิจัยหลายเรื่องกลาวอางใน Levinger (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2548) วาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะสงผลที่แตกตางกันทั้งในดานระดับผลผลิต อัตรา
การเจริญเติบโตและรายไดตอหัว อาจสรุปขอคนพบเหลานี้ไดวา การลงทุนทรัพยากรมนุษย (Human
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Capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผลตอบแทนอยางนาพอใจเทาๆกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดานวัตถุ (Physical Capital) ซ่ึงสอดคลองกับ UNESCO รายงานในป 1993
ไววา ประเทศที่ประชาชนไดรับการศึกษาจะเปนประเทศที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายไดตอหัว
สูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ไมแรนแคนเหมือนประเทศที่ประชาชนไดรับการศึกษา
ต่ํา ทั้งนี้การศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาชีวิตของประชากรและประเทศชาติ ผูมีการศึกษาสูง
จะมีความสามารถในการหางานทํา และสามารถปรับตัวใหเขากับการทํางาน และตําแหนงใหมไดงาย
รวมทั้งจะมีงานทําอยางตอเนื่องยืนยาว ในขณะเดียวกันงานวิจัยของ Psacharopoulos, 1985 (อางถึงใน
Levinger ) พบวา คนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจะใหผลผลิตสูงกวาคนที่ไมมีการศึกษา เชนเดียว
กับการศึกษาของ Kern Alexander และ Richard G. Salmon 1995 (อางถึงใน การปฏิรูปงบประมาณการ
ศึกษาไทย, 2540) พบวาในประเทศตางๆเชน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด แคนาดา อังกฤษ สวีเดนและ
เดนมารก  ผูที่สําเร็จการศึกษาสูงกวา ในอายุเทากัน มีรายไดเฉลี่ยจากการทํางานตอป สูงกวาผูที่ไดรับ
การศึกษาในระดับต่ํากวา เรียงตามลําดับกันไป จนกระทั่งเกษียณอายุการทํางาน ซ่ึงเปนการแสดงให
เห็นวา การศึกษายิ่งสูงก็ยิ่งกอใหเกิดรายไดแกผูเรียนสูงขึ้น

   ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้น
ขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน ดังแนวคิดของ กอ สวัสดิ
พาณิชย (2522 อางถึงใน อรรณพ จีนะวัฒน ,2539) เห็นวา “ผูบริหารการศึกษาทุกระดับหวังที่จะใหผู
บริหารโรงเรียนเปนผูบริหารที่มีความรูความสามารถสูง สามารถบริหารโรงเรียนใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย เพราะอาจกลาวไดวา โรงเรียนจะดีหรือไมดี มีคุณภาพหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผูบริหาร
โรงเรียนเปนสําคัญ” ยิ่งในสังคมไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา
ไทยจะสัมพันธและผันแปรไปตามผูนํา  ซ่ึงในระดับโรงเรียน ผูนําคือผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง สําหรับ
ในประเทศไทยภาพของผูนําเปนแบบอยางที่ดีเชน พระธรรมปฎก อานันท ปนยารชุน ประเวศ วะสี
สิปปนนท เกตุทัต (มติชน, 2541) ทานเหลานี้ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับสังคมไทย
วาผูนําควรมีวิสัยทัศน มองกวาง คิดไกล เปนคนฉลาดสามารถทําใหผูอ่ืนยอมรบั ยินดีรวมปฏิบัติตาม มี
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร สามารถทําใหคนอื่นคลอยตาม จูงใจใหคนอื่นรวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงานได เห็นแกประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มุงสรางผลงานดีเลิศ หรือผลผลิตที่มี
คุณภาพสูงสุด Richard W. Fair (2001) กลาววาปจจัยหลักที่ทําใหโรงเรียนมีประสิทธิผล (Effective
School) คือผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถม
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ศึกษาที่มีประสิทธิผลตามการรับรูของผูอํานวยการการศึกษารัฐนิวเจอรซ่ี (A Study of New Jersy
public school superintendent’s perceptions regarding the behavioral characteristics of effective
elementary school principals) พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลจะมีพฤติกรรมดัง
ตอไปนี้คือ สามารถติดตอส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน สามารถกาว
เปนผูนําในการสรางวัฒนธรรมมืออาชีพ (Professional Culture) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Agent of
Change) บริหารแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Participation of All Stakeholders)
และมีความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนตลอดจนพัฒนาบุคลากร (Staff Development)
ตามความตองการของแตละบคุคล
     ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมกับยุคปจจุบันซึ่งเปน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหมที่มีช่ือเสียง มีความสําคัญยิ่งและเปนที่ยอมรับกันมากคือ
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (Burns,1978;Bass,1985;
Bass&Avolio,1994a; Bennis&Nanus,1997; Kouzes&Posner,1997 อางถึงใน  Cheaupalakit, 2002)
เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm shift) ไปสูความเปน
ผูนําที่มีวิสัยทัศน (Visionary) และมีการกระจายอํานาจ หรือเสิรมสรางพลังจูงใจ (Empowering เปนผูมี
คุณธรรม (Moral Agents) และกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ซ่ึงภาวะผูนําลักษณะนี้กําลังเปนที่
ตองการอยางยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสับสนอยางในปจจุบันนี้ (Mosley et al.,
1996 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543) ซ่ึงดนัย เทียนพุฒ (2544) ไดแสดงทรรศนะถึงสิ่งที่จะบงบอก
ความสําเร็จของผูนําเชิงอิเลคทรอนิกสก็คือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจตองการเปนอยางยิ่งที่จะ
ใหผูบริหารทุกระดับสามารถที่จะทําหนาที่ในการเปน ผูนําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ (2548) พบวาเสนทางของการพัฒนาเพื่อใหเกิดความเปนองคการแหงการ
เรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา
9 นั้นปจจัยการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยเหตุแรกสุด ที่กอใหเกิดการพัฒนาในปจจัยอ่ืนๆ
ตามมาซึ่งรวมถึง ปจจัยการพัฒนาความเปนองคการวิชาชีพสูความเปนมืออาชีพ

การพัฒนาสูความเปนมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน จะตองอาศัยทักษะทางการบริหารที่
สําคัญ 3 ทักษะคือ 1)ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) เปนทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการใช
เครื่องมือและวิธีการเฉพาะ 2) ทักษะเชิงมนุษย (Human Skill) เปนทักษะที่แสดงถึงความสามารถที่จะ
ทํางานกับคนอื่นหรือเขากับคนอื่นไดดีและ 3)ทักษะเชิงมโนทัศน (Conceptual Skill) เปนทักษะที่แสดง
ถึงความสามารถในการมองความสัมพันธขององคการโดยรวมตลอดจนความเขาใจในความสัมพันธ
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ระหวางกันของสวนตางๆภายในองคการและภายนอกองคการ และการมีความรูที่จะสามารถวินิจฉัย
และประเมินปญหาตางๆเพื่อกําหนดวิสัยทัศนหรือทิศทางขององคการไดอยางถูกตอง   (วิโรจน
สารรัตนะ, 2545) ซ่ึงพฤติกรรมภาวะผูนําสูความเปนมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน (Principalship)
Sergiovanni (2001) ไดอุปมาเปรียบเทียบ (Metaphore) เสมือนแรงขับ (Forces) ที่จะชวยใหผูบริหาร
โรงเรียนสามารถนําพาไปสูความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน  โดยขยายเพิ่มเติมจาก 3 ทักษะ เปน 5
ทักษะหรือแรงขับ ซ่ึงมีความสําคัญมากตอผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย แรงขับทางเทคนิค
(Technical Force) แรงขับทางมนุษย (Human Force) แรงขับทางการศึกษา (Educational Force) ทั้ง 3
แรงขับแรกนี้เปนแรงขับพื้นฐานที่จะทําใหเกิดความแนใจหรือใหคํารับรองวาโรงเรียนจะสามารถ
ปฏิบัติงานได (Schools will work) และอีก 2 แรงขับคือ แรงขับทางสัญญลักษณ (Symbolic Force) และ
แรงขับทางวัฒนธรรม (Cultural Force) เปนแรงขับที่ชวยใหโรงเรียนกาวขึ้นสูง (rise) หรือไดรับสถาน
ภาพที่สูงขึ้นทางดานความกาวหนาของการปฏิบัติงานได ในขณะเดียวกัน  Daresh & Playko (1992) ได
กลาวถึงทัศนะการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารเปน 3 ทัศนะคือ ทัศนะที่ยึดถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร
(Scientific Approach) ทัศนะที่ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธ (Human Relations Approach) และทัศนะ
ที่ยึดถือหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารที่
ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธกับหลักการทรัพยากรมนุษยมีความแตกตางกันคือ หลักการแรกเชื่อวาการ
เสริมสรางความสุขหรือความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานจะเปนเครื่องประกันโดยอัตโนมัติวา 
พวกเขาจะทํางานหนักขึ้น จะเพิ่มความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่
หลักการที่สองเชื่อวา ผูปฏิบัติงานจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น จะเพิ่มความมี
ประสิทธิผลหรือผลิตภาพขององคการมากขึ้น หากพวกเขามีความรูสึกวา ไดทํางานอยูในองคการที่มี
ประสิทธิผลหรือมีคุณภาพ สําหรับจุดเนนของสองหลักการที่เหมือนกันคือ การตอบสนองความพึงพอ
ใจของผูปฏิบัติงาน หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามหลักการแลวอาจกลาวไดวา ไมมีหลักการใดที่จะ
สมบูรณแบบในตัวเองแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร จึงพึงตระหนักถึงความสําคัญใน
หลักการทั้งสามอยูเสมอ เพียงแตจุดเนนในแตละสถานการณอาจแตกตางกันออกไปเทานั้น (วิโรจน
สารรัตนะและสัมพันธ  พันธุพฤกษ, 2545) มีผลงานเขียนทางวิชาการที่กลาวถึงโปรแกรมการฝกอบรม
ผูบริหาร (Preservice) มีชองโหวและส่ิงทาทายมากมายสําหรับการเตรียมผูบริหารใหไปเผชิญในแตละ
วัน (Daresh&Playko,1992 ;Hallinger&Wimpelberg,1991; Pitner,1987 อางถึงใน Hedgpeth, 2000)
สําหรับผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ (Principal to Successfully) ในงานหนาที่ความรับผิดชอบ
นั้น การพัฒนาวิชาชีพ สูมืออาชีพจะเปนแนวทางหลักที่ชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
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(key in facilitating meaningful change) (Hallinger&Wimpelberg,1991; Pitner,1987 อางถึงใน
Hedgpeth, 2000) ในบรรดาองคการประเภทตางๆ ทั้งที่เปนองคการราชการแบบเครื่องจักร องคการราช
การแบบวิชาชีพ และองคการแบบการเมือง นั้นองคการราชการแบบวิชาชีพดูจะเปนองคการที่คาดหวัง
จะให เกิดมากกว าองคการประเภทใดโดยเปนองคการที่ เนนทั้ ง เรื่ องการกระจายอํานาจ  
(Decentralization) และการทําใหเปนมาตรฐานในดานทักษะ (Standardization of Skill) ของสมาชิกใน
องคการ ซ่ึงผูบริหารจะตองใหมีการพัฒนาจนถึงระดับความเปนวิชาชีพ ใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความสามารถในการกําหนดมาตรฐานงาน
การปฏิบัติและการประเมินผลดวยตนเอง (วิโรจน สารรัตนะ, 2548) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ
โกวิท  ประวาลพฤกษ (2540 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540 ) โรงเรียนตองการผูบริหาร
มืออาชีพ คือผูบริหารที่สงไปแลวทําใหองคกรเจริญขึ้นๆ แตถาเปนผูบริหารที่ไมใชมืออาชีพ สงไปแลว
โรงเรียนก็คอยๆทรุดลงๆ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก จึงไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2541 เพื่อใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางถูกตอง เหมาะ
สมตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของผูบริหารการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเปนผูนําและสรางผูนํา ใน
ระดับผูบริหารมืออาชีพสามารถสรางวัฒนธรรมขององคการ ดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัดระบบให
สอดคลองกับวัฒนธรรม โดยการใหรางวัลแกผูทํางานไดสําเร็จ จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง
ตัดสินไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจน และ
สม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือก
การกระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบความสําเร็จใหแกบุคลากร
แตละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับ นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง

จากสภาพปญหาและความสําคัญของการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนที่
กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ภาวะผูนํา (Leadership) ของผูบริหารโรงเรียนสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในทางบวกและเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิผลของ     
โรงเรียน ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย สามารถ ดําเนินไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ได ผูวิจัยในฐานะนักวิชาการบริหารการศึกษาทําหนาที่สอนผูบริหารการศึกษาใหสามารถออกไป
บริหารงานโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจํานวนเกือบรอยละหาสิบของทั้ง
ประเทศ พรอมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพไดสอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม
สังคมไทยไดอยางเหมาะสม  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาคําตอบจากปญหาการวิจัย ดังนี้
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1.2   ปญหาการวิจัย
1)  ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมีพฤติกรรมภาวะผูนําอยางไรบาง มากนอยเพียงใด

และ หากเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียนและประสบการณการดํารงตําแหนงมีความแตกตางกันหรือไม
       2)  แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือเปนอยางไร

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมือ

อาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผล

สําเร็จ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ
2)  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน

1.4   สมมติฐานการวิจัย
   จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนปรากฏการณของสภาพ

การจัดการศึกษาในปจจุบัน และผลจากการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการจัดการและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีขอ
แตกตางกันหลายประการ อันเนื่องมาจาก ประสบการณของผูบริหารหรือสภาพแวดลอมของโรงเรียน
เปนตน ดังนั้นในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ขนาดและมีประสบการณตางกัน มีพฤติกรรมภาวะผูนําแตกตางกัน

1.5    ขอบเขตการวิจัย
         การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้

1)  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบผลสําเร็จไดรับรางวัลครู
เกียรติยศ (Teacher Awards) สายงานบริหารสถานศึกษาและรางวัลดีเดนอื่นๆ ตั้งแตระดับอําเภอขึ้นไป
ในชวงป พศ.2544-2546 จํานวน 331 คนจากจํานวนทั้งสิ้น 1,932 คน
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2) ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารเพื่อคัดเลือก
ตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนศึกษาเฉพาะตัวแปรที่ไดสังเคราะหแนวคิดสําคัญของนักวิชาการและผล
การวิจัย ที่นํามาศึกษาเทานั้น ซ่ึงประกอบดวย

(1)  พฤติกรรมภาวะผูนํา (leadership Behaviors) ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดม
การณ    (Idealized  Influence or Charisma  Leadership : II or CL)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration
Motivation : IM)    การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation : IS)  และ การคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : IC)

(2)   การพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ (Principalship or Professional ) ได
แกแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 14 องคประกอบคือ การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะ
สม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ   เปนผูนําและสรางผูนํา   
ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน   เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม   พัฒนา
และใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น  ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนได

สวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค  พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน   พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริม

สรางคานิยม    พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน   รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพไดอยางเปนระบบสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  และใหความสําคัญทั้งสุขภาพ
จิตและสุขภาพกาย

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยนี้ ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญดังนี้
1)  พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership  Behaviors) หมายถึงระดับพฤติกรรมที่ผูบริหาร

โรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหารโรงเรียนที่เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวม
งานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสู
ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและของ
โรงเรียน จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของ
กลุม ของโรงเรียนหรือชุมชน โดยใชแรงขับหรือทักษะทางการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีองค
ประกอบพฤติกรรม 4 ดาน  คือ
            (1)   การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   (Idealized  Influence or Charisma  Leadership :
II or CL)  หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร หรือการทํางานที่
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เปนกระบวนการทําใหครูและบุคลากรมีการยอมรับ  โดยอาศัยวิสัยทัศนรวม  เนนในสิ่งที่สําคัญตอ
บรรยากาศในโรงเรียน  ประพฤติตัวเปนแบบอยาง  เปนที่ยกยองนับถือ ศรัทธาและไววางใจ
           (2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)   หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร ทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน  กระตุนจิตวิญญาณ
ของทีม(Team Spirit)ใหมีชีวิตชีวา  เนนทักษะมนุษยสัมพันธ  จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม   อุทิศ
ตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน มุงสูความเปนเลิศและมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง

(3)  การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation : IS)    หมายถึง ระดับพฤติ
กรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร ทําใหผูรวมงานไดเห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม
ในการแกปญหา เปลี่ยนกรอบ(Reframing)การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทาง
แบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ คิดและแกปญหาอยางเปนระบบ      
                (4)  การคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : IC)  หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล   ดูแลผูตามในลักษณะเปนโคชและเปนที่ปรึกษา  เนนการประสานงานที่ดี ดูแลเอาใจใสผูตาม
เปนรายบุคคลทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ  สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน  
สรางขวัญกําลังใจที่ดีในโรงเรียน ตลอดทั้งเปนตัวเชื่อม (Bonds) นักเรียน  ผูปกครอง และครูเขาดวยกัน
           2)  ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ (Successful Primary School Administrators)  หมายถึง
ผูบริหารโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกเปนบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูรางวัลครูเกียรติยศ         
(Teacher Awards) สายงานบริหารสถานศึกษา ตั้งแตระดับอําเภอขึ้นไปและรางวัลดีเดนดานการบริหาร
โรงเรียนอื่นๆ ในชวงป พ.ศ.2544-2546 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

3)  การพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ (Principalship) หมายถึงแนวทางที่ตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปเพื่อการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสูมืออาชีพประกอบดวย

(1)  กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
(2)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
(3)  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
(4)  เปนผูนําและสรางผูนํา
(5)  ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน
(6)  เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
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(7)  พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
(8)  ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค
(9)  พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
(10) พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
(11) พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
(12) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
(13) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
(14)  ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

          4) ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใชเกณฑจํานวนนัก
เรียน โดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ใหไว ณ วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2546 ซ่ึงกําหนดขนาดโรงเรียนเปน
2 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน ไมเกิน 300 คน และโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนนัก
เรียนเกินกวา 300 คนขึ้นไป

1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
    ผลการวิจัยคร้ังเรื่องนี้   เปนประโยชนทั้งตอการเสริมสรางในเชิงวิชาการทางการบริหารการ
ศึกษาในบริบทสังคมไทย และการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

1)  ประโยชนในเชิงวิชาการ จะไดหลักการและวิธีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูบริหารระหวางประจําการอันเปนการเพิ่มพูนองคความรูทางการบริหาร งานพัฒนาบุคลากร (Staff
Development) ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการบริหารการศึกษา เพื่อจะไดเปนพื้นฐานและแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยใหกวางขวางตอไป

2)  ประโยชนในการนําไปประยุกตใชมีดังนี้
(1)  ไดขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2)  ไดขอมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีขนาดตางกันทั้งขนาดเล็ก และ ใหญ รวมทั้งประสบการณผูบริหารโรงเรียน
(3)  ไดแนวทางสําหรับการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ เพื่อนําไปใช

พัฒนาบุคลากรหรือนําไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีขอบขาย
การนําเสนอตามลําดับในหัวขอ 1) พฤติกรรมภาวะผูนํา ( Leadership Behaviors)  2) การพัฒนาวิชาชีพ
ผูบริหารโรงเรียน (Professional Development)  และ 3) กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังมีรายละเอียดในแต
ละหัวขอดังนี้

2.1   พฤติกรรมภาวะผูนํา
พฤติกรรมภาวะผูนําที่กลาวถึงในที่นี้มีจุดมุงหมายเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยและพฤติกรรมที่

เปนองคประกอบหลักในการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําสําหรับกําหนดกรอบความคิดเพื่อการวิจัย โดย
ผูวิจัยจะศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหจากผลการศึกษาของนักวิชาการและผลการวิจัยตางๆ ดังนี้

2.1.1  พฤติกรรมภาวะผูนําในทัศนะของนักวิชาการ
พฤติกรรมภาวะผูนําในทัศนะของ Sergiovanni

          Sergiovanni (อางถึงใน Ubben et al., 2001  ) ไดจําแนกแรงขับหรือพฤติกรรมความเปน
ผูนําไว 5 ประการ คือ

1)  แรงขับทางเทคนิค (Technical Forces) ประกอบดวยผูจัดการที่ดี (good manager) และ
การวางแผน การจัดระเบียบ การประสานงาน และการควบคุมกลวิธีที่ดี เพื่อรับประกันความมีประสิทธิ
ผลที่เหมาะสมขององคกรและยังประกอบดวย การจัดสํานักงานที่มีประสิทธิภาพ กําหนดการที่ดี และ
ใชเปาหมายและวัตถุประสงคอยางเหมาะสม โดยพื้นฐานแลวพฤติกรรมทางเทคนิคเปนสิ่งรับประกัน
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ (efficient management)

2)  แรงขับดานมนุษย (Human Forces)  พฤติกรรมดานนี้เนนทักษะมนุษยสัมพันธ (human
relations skills) โดยใชเทคนิควิธีการจูงใจที่ดี และสรางขวัญกําลังใจที่ดีในองคกร การจัดการแบบมี
สวนรวม (participatory management) คือสวนสําคัญของพฤติกรรมดานนี้ ทักษะเหลานี้กลายเปนสิ่ง
สนับสนุนที่สําคัญตอบรรยากาศในโรงเรียน
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3)  แรงขับดานการศึกษา (Educational Forces)  พฤติกรรมดานนี้เนนที่ความรูแบบรวบ
ยอดทางการศึกษา (conceptual knowledge) ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการวินิจฉัยปญหาทางการ
ศึกษา การดําเนินการนิเทศแบบคลีนิค การประเมินผลการศึกษา ชวยพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาแผนการใหการศึกษารายบุคลสําหรับเด็ก

4)  แรงขับทางสัญลักษณ (Symbolic Forces)  พฤติกรรมดานนี้แสดงสิ่งที่ผูนําเชื่อวามีความ
สําคัญและมีคุณคาตอองคกร แรงขับนี้เกี่ยวของกับ “การกําหนดวัตถุประสงค” (purposing) วาดวย
ความตอเนื่องของการปฏิบัติงานจากความเปนผูนําอยางเปนทางการขององคกร ซ่ึงมีผลของการโนมนํา
ใหเกิด ความกระจาง (clarity) เอกฉันท (consensus) และความมุงมั่น (commitment) ซ่ึงเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคพื้นฐานขององคกรการกระทําเชิงสัญลักษณอาจแสดงออกมา โดยอาจารยใหญกําหนดรูป
แบบพฤติกรรมที่ตองการจะเนนย้ํา อยางเชนอาจารยใหญสอนการอาน ความสําคัญของกิจกรรมนั้นเห็น
ไดจัดจากตัวอยาง กุญแจสําคัญคือสัญญาณที่อาจารยใหญสงไปในสวนที่เปนสิ่งสําคัญนั้นๆ

5)  แรงขับทางวัฒนธรรม (Cultural Forces)  ผูนําทางวัฒนธรรมทําหนาที่เปน “สังฆราช”
(high priest) ประจําโรงเรียน ผูนําพยายามเสริมคุณคาและความเชื่อที่ทําใหโรงเรียนไมเหมือนใคร ผูนํา
พยายามสรางโรงเรียนธรรมเนียมของโรงเรียน (build traditions) เกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกมองวามีคุณคา
มากที่สุด (most highly valued) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนวาโรงเรียนใหคุณคาแกอะไร
มากที่สุด โดยการปฐมนิเทศสมาชิกใหมของกลุมตลอดจนนักเรียน บุคลากรและผูปกครอง เกี่ยวกับคุณ
คาและความเชื่อขององคกร หรือโดยการเลาเรื่องความรุงเรืองในอดีตเพื่อเสริมธรรมเนียมดังกลาว หรือ
โดยการอธิบายกระบวนการทํางาน มาตรฐานที่คาดหวัง  ผูนําทางวัฒนธรรม (cultural leader) ยังให
รางวัลอยางเปดเผยแกแสดงวัฒนธรรมอันดีและปฏิบัติตนอยางยึดมั่น
แรงขับทางวัฒนธรรม (Cultural Forces) ของผูนําเปนตัวเชื่อม (bonds) นักเรียน ผูปกครองและครูเขา
ดวยกัน เปนผูที่เชื่อมั่นในโรงเรียนอยางแทจริง (as true believers in the school) ซ่ึงตองใชความเครง
ศาสนาและความรูสึกถึงคุณคาสวนบุคคล รูปแบบชีวิตที่มีวัฒนธรรมของโรงเรียน คือ ”สรางขึ้น”
(constructed) โดยใครบางคน ซ่ึงหวังกันวาจะเปนผูนําทางการศึกษาของโรงเรียน และยังสะทอน คุณคา
ความเชื่อ และธรรมเนียม ซ่ึงเปนพื้นฐานสูความเปนเลิศและเปนไปไดที่จะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรงหรือ
ออนแอ วัดไดจากระดับอิทธิพลที่มีตอผูรวมดําเนินการ
       ถึงแมวาตนแบบของความเปนผูนําทางการศึกษา เคยไดรับการผลักดันของความคิด ที่กําหนด
ใหอาจารยใหญอยูที่ระดับสูงสุดของการเรียนรู แตยังคงมีความเกี่ยวของในการพิจารณามิติตางๆของ
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ความเปนผูนําใหเปนตัวช้ีนําสําหรับความพยายามรวมกัน ซ่ึงอาจารยใหญทําหนาที่เปน “ผูอํานวยการ
กระบวนการ” (facilitator of the process)  อาจารยใหญที่มีประสิทธิผลจะตองแสดงพฤติกรรมความ
เปนผูนําทางการศึกษา (Instructional leadership behaviors) ที่หลากหลายตอเนื่อง  (Ubben et al., 2001)

พฤติกรรมภาวะผูนําในทัศนะของนพพงษ  บุญจิตราดุลย
นพพงษ  บุญจิตราดุลย,2540 กลาวถึงผูบริหารในฐานะนักบริหาร มักจะมีพฤติกรรมที่

ปรากฎออกมาใหเห็นดังนี้
1)  ในฐานะผูมีความคิดริเร่ิมในงานใหม (As an Initiator) นักบริหารการศึกษาที่ดมีักจะ

แสดงพฤติกรรมในดานการริเร่ิมงานใหมๆขึ้น และมีแผนงานที่จัดระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี จะ
ทํางานหนักอยูเสมอเพื่อใหงานที่ริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นงานใหมๆประสบ
ความสําเร็จ จนบางครั้งก็ลืมความเหน็ดเหนื่อยเพราะไดรับผลประโยชนตอบแทนทางใจ

2) นักบริหารการศึกษาในฐานะนักปรับปรุง (As an Improver)  พฤติกรรมอีกดานหนึ่งที่
นักบริหารการศึกษาแสดงออกใหเห็นก็คือ การเปดและแสวงหาโอกาสใหครูไดปรับปรุงตนเองใน
อาชีพการสอน เขาจะเปนคนคอยกระตุนและใหกําลังใจแกครูใหทํางาน และปรับปรุงงานของตนใหดี
ขึ้น สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุงวิธีทํางานที่ดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ เปนผูเสนอ
แนวทางวิธีทํางานแบบใหมๆใหกับเพื่อนรวมงาน

3)  นักบริหารการศึกษาในฐานะที่เปนผูใหการยอมรับ (As an Recognizer) เมื่อคนอื่น
ทํางานประสบความสําเร็จ ผูบริหารที่ดีจะเปนผูใหกําลังใจและคําชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของเพื่อน
รวมงาน ไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอื่นเปนของตน พยายามดึงเอาความสามารถของบุคคลที่แฝง
อยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ และมองใหเห็นถึงปญหาของคนอื่นๆ ในการทํางานกับใหคําชมเชยและ
ยกยองเพื่อนรวมงานตอหนาคนอื่นๆ เมื่อเขาทํางานสําเร็จเพื่อเปนกําลังใจใหทํางานอื่น เพื่อหนวยงาน
ตอไป

4)  นักบริหารในฐานะที่เปนผูใหความชวยเหลือที่ดี (As a Helper) นักบริหารการศึกษาที่ดี
จะตองพรอมเสมอที่จะชวยแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาติดขัด และจะตองมีความ     หวงใย
กระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือ ทั้งครูใหมๆ และครูเกาที่มีปญหามาขอความชวยเหลือ

5)  นักบริหารการศึกษาในฐานะที่เปนนักพูดที่เกง (As an Effective Speaker) สามารถพูด
ชักจูงใหหมูคณะ ปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน จะตองมีความสามารถในเชิงการใช
ภาษา เพราะสิ่งนี้จะสรางเสนหความศรัทธาและความเชื่อถือ อยางไรก็ตามจะตองมีความจริงใจในคํา
พูดดวย



14

6)  นักบริหารการศึกษาในฐานะผูประสานงานที่ดี (As a Coordinator) จะตองเปนผูที่มี
ความสามารถในการกระตุน ใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุกๆฝาย ประสานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ มีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน เปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางมาทํางานรวม
กันใหเกิดความสําเร็จของหนวยงานไดเปนอยางดี

7)  ผูบริหารในฐานะที่เปนผูเขากับสังคมไดเปนอยางดี (As a Social Man) ภารกิจอันหนึ่งที่
จาํเปนสําหรับผูบริหารก็คือ การเขาสังคม จะตองอยูกับคนจํานวนมากในองคการหรือภายนอกองคการ
เพื่อนําบุคคลตางๆใหมาสนับสนุนการทํางานของตนในองคการ ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตางๆ
ผูบริหารมีความจําเปนตองเรียนรูและปรับตนเองใหเหมาะสม จะตองเรียนรูภูมิหลังตางๆของคนใน
สังคมที่จะเขาไปรวม เพื่อปฏิบัติตนใหถูกตองและเหมาะสม นักบริหารบางคนใชเวลากับสังคมมากเกิน
ไปจนงานประจําตองเสียไป ดังนั้นจึงควรระมัดระวังที่จะตองกําหนดเวลาให     เหมาะสม ไมใหเกิดผล
เสียหายตอเวลาปฏิบัติงานของตน จะตองสม่ําเสมอ อดทน และเปนมิตร      อยูเสมอกับคนทั่วไป

8)  นักบริหารในฐานะนักเปลี่ยนแปลง (As a Change Agent) การเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่ง
ของความกาวหนาและความแปลกตา นักบริหารควรรูถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสถานที่
วิธีการทํางาน เปนสวนหนึ่งของการเรียกรองความสนใจ และความมีชีวิตชีวา แตตองประกอบดวย
ความมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ไมใชเปลี่ยนเพราะอยากจะเปลี่ยน ตองมีแนวความคิด เหตุผล และ
วิธีการที่จะเปลี่ยนและคํานึงถึงความประหยัดและถูกตองเหมาะสมดวย

9)  นักบริหารในฐานะผูวางพื้นฐานหรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมใหกับผูอ่ืน พฤติกรรม
ของนักบริหารมักไดรับการเพงเล็งจากเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา และโดยวิสัยมนุษยมักจะ
เลียนแบบและเอาอยาง ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหาร จึงจําเปนที่จะตองใหเปนแบบอยาง
ตอคนอื่นๆในหนวยงาน เชน การมาปฏิบัติงานเชา การตรงตอเวลา การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติ
งาน เปนตน

พฤติกรรมภาวะผูนาํในทัศนะของ  Lewin
Kurt Lewin ,1939 (อางถึงใน สุโขทัยธรรมาธิราช,2544)ไดจําแนกแบบหรือพฤติกรรม

ของผูนําโดยพิจารณาจากการที่ผูนําใชอํานาจหนาที่ (Authority) มากนอยเพียงใดแบงได 3 แบบ     ดังนี้
1)  แบบอัตตาธิปไตย (autocratic leader) ผูนําแบบนี้เนนการออกคําสั่ง ไมชอบใหมีการคัด

คานหรือไตถาม เมื่อใชอํานาจแลวก็คาดวาผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาโดยการใหคุณหรือใหโทษ
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2)  แบบประชาธิปไตย (democratic leader หรือ participative leader) ผูนําแบบนี้จะปรึกษา
หารือกับสมาชิก เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟงขอเสนอแนะของกลุม
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ

3)  แบบตามสบาย (laissez-faire หรือ free rein) ผูนําแบบนี้ใชอํานาจแตเพียงเล็กนอย
ปลอยใหผูใตบังคับบัญชาทํางานตามสบาย ใหผูใตบังคับบัญชาตั้งเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานกันเอง

พฤติกรรมภาวะผูนําในทัศนะของ  Likert
Likert , 1967 ( อางในสุโขทัยธรรมาธริาช, 2544) ไดแบงลักษณะผูนําตามระบบการบริหาร

ออกเปน 4 ระบบ (system) ดังนี้
1)  ระบบที่ 1 เผด็จการแบบแสวงประโยชน (exploitive-authoritative) ในระบบนี้ผูนําใชวิธี

การเผด็จการสูงมาก เชื่อมั่นในตัวผูใตบังคับบัญชาแตเพียงเล็กนอย จูงใจผูใตบังคับบัญชาดวยการลง
โทษใหเกิดความกลัว ใชการใหรางวัลนานๆครั้ง ใชวิธีการสื่อสารแบบบนลงลาง สงวนสิทธิการตัดสิน
ใจใหแกผูบริหารระดับสูง

2)  ระบบที่ 2 เผด็จการแบบกรุณา (benevolent-authoritative) ผูนําแบบนี้มีความเปนเผด็จ
การนอยกวาระบบที่ 1 มีความเชื่อมั่นและไววางใจผูใตบังคับบัญชาในลักษณะพอปกครองลูก จูงใจผูใต
บังคับบัญชาโดยการใหรางวัล ใชการลงโทษนานๆครั้ง ยอมใหมีการสื่อสารจากลางขึ้นบนบาง เชื่อเชิญ
และยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา กระจายอํานาจในการตัดสินใจแต
ควบคุมนโยบายอยางใกลชิด

3)  ระบบที่ 3 แบบใหคําปรึกษา(consultative) ผูนําแบบนี้มีความเชื่อมั่นและไววางใจผูใต
บังคับบัญชามากขึ้น แตยังไมเต็มที่ พยายามใชประโยชนจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใต
บังคับบัญชา จูงใจผูใตบังคับบัญชาโดยการใหรางวัล ใชการลงโทษนานๆครั้ง ยอมใหมีการสื่อสารทั้ง
จากบนลงลางและจากลางขึ้นบน กําหนดนโยบายแบบกวางๆ ผูบริหารระดับสูงตัดสินใจทั่วๆไป ยอม
ใหผูบริหารระดับลางตัดสินใจไดในบางเรื่อง พยายามใหคําปรึกษาในหลายๆทาง

4)  ระบบที่ 4 แบบใหมีสวนรวม (participative) ผูนําแบบนี้มีความไววางใจและเชื่อมั่นใน
ตัวผูใตบังคับบัญชาในทุกเรื่องอยางเต็มที่ ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับ
บัญชาและใชอยางสรางสรรค ใหรางวัลทางเศรษฐกิจแกผูใตบังคับบัญชาเมื่อมีสวนรวมในกิจกรรมของ
กลุม ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมอยางเต็มที่ สงเสริมการสื่อสารทั้งจากบนลงลาง จากลางขึ้นบนและ
ในระดับเดียวกัน ยั่วยุและสงเสริมใหการตัดสินใจกระจายไปทั่วองคการใหผูบริหารทุกระดับตัดสินใจ  
และจากการศึกษาวิจัยของลิเคอรทพบวา ผูนําในระบบ 4 มีความสําเร็จสูงสุด
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พฤติกรรมภาวะผูนําในทัศนะของ Bass&Avolio
Bass&Avolio ,1994  ไดกลาววา ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

(Transformational  Leadership Theory)ไดพัฒนาเปนรูปเปนรางขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูล
พัฒนาและฝกอบรมจากทุกระดับในองคการและในสังคม ทั้งกับผูนําทุกระดับและไมมีประสิทธิภาพ 
ไมมีกิจกรรม จนถึงผูนําที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือรน ทั้งในวงการธรุกิจ อุตสาหกรรม ราช
การทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  ในตางเชื้อชาติ และขามวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผูนําพหุองคประกอบ  (Multifactor Leadership 
Questionnaire :MLQ) ที่สรางและพัฒนาโดย แบส และ อโวลิโอ เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และ
ใหความพึงพอใจมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  ซ่ึงมีงานวิจัยเชิง
ประจักษและการศึกษาเชิงทฤษฎีจํานวนมาก  แสดงให เห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลง  
(Transformational  Leadership) มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและ
ขององคการ  (Bass&Yammario,1990a ; Hater&Bass,1988 ; Waldman, Bass&Yammario,1990b อาง
ถึงในรัตติกรณ จงวิศาล,2543)  สําหรับทัศนะนี้ไดกลาวถึงโมเดลภาวะผูนําแบบเต็มรูปแบบ (Full 
Range of Leadership) ประกอบดวยภาวะผูนํา 3 แบบ  คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง   
(Transformational  Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผูนํา
แบบปลอยตามสบาย (Laissez-faire leadership) หรือพฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา (Nonleadership 
behavior) ดังตอไปนี้

1)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนํามี
อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวา
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพ
มากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและ
ผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ซ่ึง
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้ กระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 
ประการ หรือเรียกวา “4I” (Four I’s) คือ

(1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma Leadership
: II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตัวเปนแบบอยาง หรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม ผูนําจะเปนที่ยก
ยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน ผูตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการเลียนแบบผูนําของเขา ส่ิงที่ผูนําตองปฏิบัติเพื่อ
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บรรลุถึงลักษณะนี้ คือผูนําจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังผูตาม ผูนําจะมีความสม่ําเสมอ
มากกวาการเอาแตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต เปนผูมีศีลธรรมและจริย
ธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด 
ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยม
ของเขาจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม และทําใหผูตามมีความเปน
พวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระหนาที่ขององคการ

(2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผูนําจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมาย
และทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตและชีวา มี
การแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะสรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน จะชวยใหผูตามมองขามผล
ประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอ       
เปาหมายระยะยาว และบอยครั้งพบวาการสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล และการกระตุนทางปญญา ทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และกระตุนใหสามารถจัดการกับ
ปญหาที่เผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความ
คิดริเร่ิมสรางสรรค

(3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึงการที่ผูนํามีการ
กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทาง
ใหมๆมาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 
โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางแบบใหมๆ มี
การจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการ
ใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ ผูนํามีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและ
เหตุผลและไมวิจารณแมวาจะแตกตางไปจากความคิดของผูนํา ทําใหผูตามรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ส่ิงทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกัน โดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหผูตามวาปญหาทุก
อยางตองมีวิธีแกไข แมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูตรใหเห็นวาสามารถเอาชนะ
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อุปสรรคทุกอยางได จากการรวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการ
กระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุนทางปญญาเปนสวนที่
สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตาม ในการที่จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง

(4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูนํา
จะมีความสัมพันธเกี่ยงของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทํา
ใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor) ของผูตาม
แตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความ
สัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น  นอกจาก
นี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ สรางบรรยากาศของการใหการ
สนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ การประพฤติของ
ผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เชนบางคนไดรับกําลังใจมากกวา 
บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐานที่เครงครัดกวา บางคนมีโครง
สรางงานที่มากกวา ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทางและมีการจัดการดวยการเดินดูรอบ 
(Management by walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนํามีสนใจในความกังวล
ของแตละบุคคล ผูนําจะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมี
การมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามไดใชความสามารถพิเศษ
อยางเต็มที่และเรียนรูส่ิงใหมๆ  ที่ทาทายความสามารถ ผูนําจะดูแลผูตามวาตองการคําแนะนํา การ
สนับสนุน และการชวยใหกาวหนาในการทํางานที่รับผิดชอบอยูหรือไม โดยผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลัง
ถูกตรวจสอบ

2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัลหรือ
ลงโทษผูตาม ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถาน
การณ ผูนําจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ผูนําชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ทําใหผู
ตามเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด ซ่ึง     ผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่
ผูตามตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการและรางวัลกับความ
สําเร็จตามเปาหมาย รางวัลสวนใหญเปนรางวัลภายนอก ผูนําจะรับรูความตองการของผูตาม จะชวยให
ผูตามระบุเปาหมาย และเขาใจวาความตองการหรือรางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางไร ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนประกอบดวย
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(1) การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CR) ผูนําจะทําใหผูตาม
เขาใจชัดเจนวาตองการใหผูตามทําอะไรหรือคาดหวังอะไรจากผูตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยน
รงวัลในรูปของคํายกยองชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจายเพิ่มขึ้น ใหโบนัส เมื่อ      ผูตาม
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ผูนําแบบนี้มักจูงใจโดยใหรางวัลเปนการตอบแทน และมักจูงใจ
ดวยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก

(2) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เปนการบริหารงานที่ปลอย
ใหเปนไปตามสภาพเดิม (Status quo) ผูนําไมพยายามเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํางาน จะเขาไปแทรกตอ
เมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรือการทํางานต่ํากวามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเปนทางลบ หรือใหขอ
มูลยอนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร แบงไดเปน 2 แบบคือ

ก.  การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception : MBE-A)
ผูนําจะใชวิธีการทํางานแบบกันไวดีกวาแก ผูนําจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวยแก
ไขใหถูกตองเพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว

ข.   การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by Exception : MBE-P)
ผูนําจะใชวิธีการทาํงานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูนําจะเขาไปแทรกแซงถาผลการปฏิบัติ
งานไมไดตามมาตรฐาน หรือถามีบางอยางผิดพลาด

3)  ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไมมี
ภาวะผูนํา (Nonleadership behavior) เปนภาวะผูนําที่ไมมีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไมมีการ
ตัดสินใจ ไมเต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม เมื่อผูตามตองการผูนําผูนําจะไมอยู ไมมี
วิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย        

2.1.2   พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลการวิจัย
       พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของ Tichy and Devanna
              Tichy and Devanna ,1986 (อางถึงใน เศาวนิต  เศานานนท ,2545)  ไดศึกษาผูนําในองคการ
ใหญ ๆ ซ่ึงแตกตางกัน โดยการสัมภาษณผูนําและผูปฏิบัติงานในองคการนั้นๆ การศึกษาเนนไปที่วาผู
นําจะตองปรับเปลี่ยนหรือแปลงรูป(Transform)องคการอยางไร เพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ ใน
ขณะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มการแขงขันทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สังคมของการคา
ขายที่เปดกวาง วัฒนธรรมของการผลิตและบริโภคที่เปลี่ยนไป และตองแขงขันกับตางชาติในการคา
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ชนิดเดียวกันทั้งๆ ที่มีเศรษฐกิจภายในแตละประเทศแตกตางกันดวย ผูนําขององคการตองรูวิธีการที่จะ
จัดการใหสนองความตองการที่ตองการจะไมเปลี่ยนแปลง กับความตองการที่ตองการการปรับปรุงให
ทุกคนมีความหวังที่จะไดรับการพัฒนา แตตองไมใหเกิดความกลัวในการเปลี่ยนแปลงนั้น จากการ
ศึกษา ทิชี และ เดวานนา ไดอธิบายกระบวนการเปลี่ยนรูปองคการ พฤติกรรมที่สนับสนุนกระบวนการ
เปลี่ยนรูป รวมทั้งคุณลักษณะและทักษะของผูนําดวยกระบวนการจะเนนใหเห็นตามลําดับ ตั้งแตการรู
ถึงความตองการในการเปลี่ยน การสรางวิสัยทัศนใหม ที่ตองการเปลี่ยนแปลงและการใหองคการ
สนับสนุน หรือผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงตามตองการ ดังนี้                                                                                        

                 1)  รูถึงสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลง   (Recognizing the need for change) ส่ิงสําคัญสิ่งแรกที่         
ผูนําที่จะแปลงรูปองคการตองรูคือ ส่ิงที่ตองการเปลี่ยนแปลง และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ผูนําบางคนก็ลืมนึกถึงสิ่งแวดลอมที่เปนตัวคุกคาม หรืออุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงขององค
การของพวกเขา ตัวอยางเชน การจะรวมบริษัทเหล็กกลา และบริษัทผลิตรถยนตเขาดวยกัน ผูนํายอมมี
หนาที่ในการโนมนาวใหผูบริหารทุกระดับของสองบริษัทเห็นพรองในความจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยน
แปลงสิ่งสําคัญๆ บางอยาง รวมทั้งใหรูถึงตัวคุกคามหรืออุปสรรค มากกวาการเพิ่มการปรับปรุงเทานั้น 
งานของผูบริหารจะยิ่งยากมากถึงหลายเทา หากสิ่งแวดลอมกําลังเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ แตองคการยังคงมี
ความรุงเรืองอยูดีมากกวาการที่องคการที่เร่ิมเกิดวิกฤตการณในดานการตลาดหรืออ่ืน ๆ ส่ิงที่จะชวยให
ผูนํากระตุนใหสมาชิกมีการรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและนอกองคการ รวมทั้ง
ตัวคุกคามตอความสําเร็จ คือ

              (1) ตั้งคําถามที่ขัดแยงตอความเชื่อพื้นฐานหรือวิธีการทํางานแบบเกา ๆ เพื่อ ใหเกิด
การแสวงหาคําตอบ
              (2) พัฒนาระบบติดตามดูแล โดยเฉพาะภายนอก เพื่อใหเปนแหลงใหขอมูล หรือ
ประเมินองคการวามีจุดแข็งหรือมีจุดออนบางประการใดบาง
              (3) กระตุนสงเสริมใหบุคลากร โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานไปเยี่ยมชมองคการอื่น หรือดู
งานประเทศอื่น
              (4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับคูแขง แตไมใชเพื่อการคัดคน ปฏิบัติงาน
ออก หากแตเพื่อการพัฒนาใหเทียบเทาหรือดีกวาคูแขง เมื่อสมาชิกในองคการเห็นพรองตองกันวา การ
ทํางานดวยวิธีเกา ๆ ไมมีประสิทธิภาพในสภาพปจจุบัน และพรอมที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลง ก็เปนหนา
ที่ของผูนําที่จะดําเนินการกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ควรประกอบไปดวย
การวิเคราะหปญหาความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่พลาดสําหรับผูนําที่พบเสมอคือ การรีบรอน
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เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงโดยไมถูกจุด ส่ิงตอไปนี้ก็คือ ผูนําตองสนับสนุนที่จะไมใหผูประสบการ
เปลี่ยนแปลงมีความเครียดทางอารมณที่ตองละทิ้งความเชื่อและคานิยมในการปฏิบัติงานเกาๆไป      
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับการสนับสนุนจากอํานาจและฐานะของผูดําเนินการ เพราะจะ
ตองถูกขัดขวางโดยผูขาดผลประโยชน และที่สําคัญทุกคนที่เกี่ยวของตองทุมเทในการเรียนรูและปรับ
พฤติกรรมใหม ผูนําในการแปลงรูปจะตองไมทําใหผูถูกเปลี่ยนแปลงมีความรูสึกวาตองรับผิดชอบ    
หากการเปลี่ยนแปลงเกิดการผิดพลาดขึ้นมา แตผูนําจะตองสรางความมั่นใจใหเกิดแกทุกคนวาการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะทําใหองคการประสบความสําเร็จมากขึ้น
                 2) สรางวิสัยทัศนใหม ๆ (Creating a new vision) เมื่อรูถึงความตองการที่สําคัญ และเรงดวน
แลว ตองหาทางสรางแรงดลใจดวยวิสัยทัศนใหม ที่ดึงดูดใหผูคุนเคยแตวิธีการปฏิบัติงานเกาสนใจ วิสัย
ทัศนที่ดีตองเปนวิสัยทัศนที่กวาง ไมเสี่ยงหรือเฉพาะเจาะจงที่บุคคลหรือผลิตผล ตัวใดตัวหนึ่งมากเกิน
ไป ควรใหมีเวลาพอควรและมีกรอบกําหนดถึงบุคคลที่เกี่ยวของหรือสงผลตอความสําเร็จอยางชัดเจน 
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในวิสัยทัศนใหม ตองสอดคลองกับ   เปาหมาย และความตองการของสมาชิก
สวนใหญที่ตองการใหเกิดหรือรวมกันทําใหเกิดในอนาคต ส่ิงสําคัญของวิสัยทัศนตองระบุถึงงานอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงสะทอนใหเห็นงานหลักและคานิยมของวิสัยทัศนนั้น และควรแสดงออกในรูปของ
แนวคิดอยางชัดเจนมากกวาทางตัวงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อชวยใหทุกคนมีความเขาใจและความปรารถนา
รวมกัน สรุปไดวาการสรางวิสัยทัศนนั้นควรเริ่มดวยตัวงาน พัฒนาวัตถุประสงคที่สําคัญตามลําดับ และ
สุดทายควรเปนกลยุทธที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น ตัวอยางเชน ผลิตบัณฑิตใหมีมาตราฐาน
เทาสากลและสอดคลองกับความตองการของชุมชน เปนขอความแสดงใหเห็นงานวาตองผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพเทาสากลและปฏิบัติงานไดตามความคาดหวังของสังคมคือ จบบริหารธุรกิจดานโรงแรมก็
ตองรูงานดานโรงแรม ทํางานไดดี และยังตองรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นที่จะตอนรับผูมา
เยือนจากนานาประเทศได เปนตน งานที่ชัดเจนที่ตองทําไดแก การพัฒนาหลักสูตร ผูสอน วิธีการฝก
งาน และการคัดเลือก   นักศึกษา ฯลฯ ตอมาคือ การจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค และแสวงหา
กลยุทธใหไดมาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนสากลและสนองตอความตองการของแรงงานในสังคมได
               3) สรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งองคการ (Institutionalizing the change) ในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญๆ โดยเฉพาะในองคการขนาดใหญ ซ่ึงตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก ผูนําตอง
หาวิธีการใหผูนําในระดับสูงสุดขององคการใหการสนับสนุน ตั้งแตเร่ิมวางแผนงาน เพื่อใหเปน             
ผูกระตุนใหผูบริหารที่ตองเกี่ยวของในระดับตาง ๆ เห็นชอบรวมกันและสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้น 
ผูนําแบบแปลงรูปจะตองรูจักการสราง การรวมตัว (Coalition) ของผูบริหารในระดับสําคัญ  (key
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person) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนนั้น โดยตองทําการวิเคราะห ไมวาจะเปน
โครงสราง นโยบาย กลยุทธวิธี นอกจากการสรางการรวมตัวหรือเห็นชอบจากภายในและภายนอกแลว 
บางครั้งผูนํายังตองปรับเปลี่ยนตัวบุคคล โดยเลือกผูมีทักษะและความเห็นชอบรวม ในบางตําแหนงที่
สําคัญและจําเปนที่จะทําใหการเปลี่ยนนั้นประสบความสําเร็จได นอกจากนี้ยังมีมีเทคนิคมากมายที่จะ
ใชในการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลง เชน สรางแรงกดดัน จัดการประชุมวางแผน จัดประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ สรางทีมงาน จัดหนวยงานใหม จัดตั้งตําแหนงใหม เปลี่ยนแปลงระบบ
ตอบแทนและรางวัล มาตราการการประเมินผล และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สนับสนุน อยางไร
ก็ตาม ทุกงานของกระบวนการแปลงรูป ความสําเร็จจะขึ้นอยูกับทัศนคติ คานิยม และทักษะของผูนํา
เปนสําคัญ ผูนําแบบแปลงรูป (Transformal Leadership)ที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาพบวา
      (1) ผูนํามีหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
       (2) เปนผูเสี่ยงภัยที่สุขุมรอบคอบ (risk taker)
       (3) เชื่อและไวตอความรูสึกของผูรวมงาน
       (4) รูถึงคานิยมและวัฒนธรรมขององคการที่มีผลตอการทํางาน
       (5) ยืดหยุนและพรอมที่จะเรียนรูจากประสบการณ
       (6) มีทักษะทางความคิด (Cognitive skill) และรูแนวคิดเฉพาะแตละดาน
รวมทั้งสิ่งจําเปนตาง ๆ ในการวิเคราะหปญหา
 (7) มีสัญชาตญาณที่จะสรางวิสัยทัศนใหม ๆ
พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของ  Bennis and Nanus
              Bennis and Nanus , 1985 (อางถึงใน เศาวนิต เศานานนท,2545) ไดใชเวลา 5 ปในการศึกษา
และวิจัยผูนําทั้งหมดจํานวน 90 คน โดยจํานวน 60 คน จากองคการธุรกิจ และ 30 คน จากองคการของ
รัฐ การวิจัยใชการสัมภาษณแบบไมมีรูปแบบประมาณ 3-4 ช่ัวโมง และยังใชการสังเกตประกอบดวย
การสัมภาษณจะถามถึงจุดเดน จุดดอย และการตัดสินใจสําคัญ ๆ ในอาชีพของพวกเขา ส่ิงที่มีอิทธิพล
ตอปรัชญาการจัดการหรือแบบการจัดการ ไดพบวามีความแตกตางกันมากระหวางผูนํา และมีจํานวน
นอยมากที่จะแสดงชัดเจนใหเห็นวาเปนผูนําแบบความสามารถพิเศษ (charismatic leader) ผูนําจะมี
ลักษณะที่พบเห็นธรรมดา ไมวาจะเปนบุคลิกภาพและพฤติกรรมทั่วๆ ไป อยางไรก็ตามก็มีส่ิงที่ช้ีชัดให
เห็นวาอะไรเปนปจจัยที่ชวยทําใหผูนําแบบแปลงรูป (Transformal Leadership) มีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาไดสรุปขอคิดเห็น เพื่อใหผูนําไปใชในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงองคการของตนในภาวะที่
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถพาองคการอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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      1) พัฒนาวิสัยทัศน (Developing vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนที่ดีสําหรับองคการของเขาใน
อนาคต แมนวามันจะดูเปนความฝน แตอยางไรตองใหเห็นงานที่จะทําอยางชัดเจน และตองเปนผูรวบ
รวมพลังของสมาชิก ใหทุมแรง ทุมใจ ทําใหความฝนนั้นเปนจริงใหได โดยที่ผูนําจะ ตองมีลักษณะดังนี้ 
"ผูนําจะตองสนใจวาอะไรกําลังจะเกิดขึ้น จะตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคการใน
อนาคต จะตองกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานของทุกคนในองคการ" ซ่ึงที่กลาวมานี้ถือ
เปนหลักสําคัญพื้นฐานที่ถูกยอมรับวาเปนสากลสําหรับผูนํา ไมวาผูนําจะนั้นจะเปนไวทยากร 
(conduction) ผูบัญชาการเหลาทัพ (army generals) ผูฝกสอนฟุตบอล (football coach) และผูบริหารโรง
เรียน ฯลฯ สําหรับภารกิจที่สําคัญที่ควรมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมสนับสนุน คือ การสราง
แรงดลใจใหผูปฏิบัติงาน โดยทําใหรูวางานของเขามีความหมายตอองคการ และสนองความตองการ   
พื้นฐานของเขาได ใหลูกนองไดรูถึงคุณคาของตนเองวาเปนสวนหนึ่งขององคการ หรือการเปลี่ยน
แปลงและภาคกิจที่วิสัยทัศนจะตองเปนตัวช้ีแยงทางของการตัดสินใจตาง ๆ ดานงบประมาณ บุคลากร 
ความคิดริเร่ิมและความเกี่ยวของของบุคลากรในทุกระดับ ส่ิงที่เปนปญหาก็คือ ทําอยางไรผูนําจึงจะได
มาซึ่งวิสัยทัศน หรือมีวิสัยทัศนที่ดี และสนองตอความตองการดังกลาวไดโดยไมมีความคลุมเครือ หรือ
ไมชัดเจนดังที่พบเห็น และลึก ๆ ผูนําขาดผูสนับสนุนวิสัยทัศนนั้น ผูนําตองสรางเครือขายทั้งเปนทาง
การและไมเปนทางการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน สนใจรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดย
เฉพาะผูมีมุมมองตาง ๆ วิสัยทัศนนั้นควรไดมีการคัดเลือกจากที่เสนอหรือคิดหลายมุมมอง ผูนําที่ดีที่เกง
ตองสามารถทําใหวิสัยทัศนเปนที่เขาใจงายและมีเหตุผลที่ทุกฝายจะเห็นชอบรวมกัน และที่สําคัญตอง
สามารถใหทุกอยางยอมรับวาเปนเรื่องที่เปนจริงได และสามารถทําใหเกิดขึ้นหรือสําเร็จไดตาม          
เปาหมาย วิสัยทัศนที่ดีมีประสิทธิภาพตอง "เหมาะกับองคการ ถูกกับเวลา และเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
ในองคการนั้น" ความสามารถในการวินิจฉัยและวิเคราะหเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน แตสัญ
ชาตญาณและความคิดริเร่ิมก็เปนสิ่งสําคัญและจําเปนเชนกัน การศึกษาวิจัยของ เบนนิส และนานัส 
สอดคลองกับการศึกษาอื่น ๆ ที่พบวา องคการที่ขาดวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานลดลง โดยเฉพาะใน 2 ศตวรรณที่ผานมา ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของคานิยมในสังคมรอบดาน 
การคาภายใน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ เทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของความตองการของผูปฏิบัติ
งาน และแรงกดดันจากภายนอก เชน ผูถือหุน ธนาคาร เจาของเงินกู และสหภาพแรงงาน เปนตน  
       2) พัฒนาความผูกพันศรัทธา (Developing commitment and trust) การพัฒนา วิสัยทัศนที่ดีและ
นาสนใจอยางเดียวไมพอ แตตองเปนตัวส่ือสารวัฒนธรรมขององคการไดดวย การดําเนินงานตามวิสัย
ทัศนตองเปนเรื่องของการชักชวน และสรางแรงดลใจ ไมใชประกาศิตหรือการ บังคับใหทํา ผูนําที่มี
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ประสิทธิภาพมักจะมีสํานวนชักชวนที่จับใจ คําอุปมาอุปมัย คําขวัญ สัญลักษณ และพิธีการตาง ๆ ที่จะ
สรางแรงดลใจใหเกิดการยอมรับรวมกัน และพรอมที่ปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความเต็มใจและผูกพัน วิสัย
ทัศนตองเนนใหเห็นความแตกตางในสิ่งตาง ๆ ในแตละระดับจากภารกิจที่ไมชัดเจน ใหเปนชัดเจน 
พรอมดวยแผนงานและนโยบาย วิสัยทัศนจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําทั้งดานการตัดสินใจและ
การกระทํา การเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดที่โครงสราง และกระบวนการของการจัดการโดยตองคงรักษา
ไวที่คานิยม วัตถุประสงคของวิสัยทัศนใหมนั้น กระบวนการยอมรับ เห็นชอบ และผูกพันรวมกัน ควร
จะเกิดขึ้นในผูนําระดับสูงขององคการ ผูบริหารระดับตาง ๆ ก็ควรไดมีสวนรับรูและรวมดวยกัน แต
อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบหลักก็ยังคงอยูกับผูนําแบบแปลงรูป ไมใชมอบหมายใหผูนําคนอื่น การ
ยอมรับ เห็นชอบและผูกพัน ตอวิสัยทัศนของผูปฏิบัติงานจะขึ้นอยูกับความศรัทธาของเขาตอผูนําดวย    
ผูนําที่ไมเปนที่ศรัทธาไมสามารถจะทําใหวิสัยทัศนใหมเปนที่ยอมรับได ศรัทธาตอผูนําขึ้นอยูกับการ
ยอมรับในความเชี่ยวชาญของผูนํา รวมทั้งควรมีหลักการและพฤติกรรม การทํางานที่สม่ําเสมอ การไม
สม่ําเสมอจะลดการยอมรับในความชัดเจนของวิสัยทัศน และการขาดความเชื่อมั่นในผูตามก็จะเปนตัว
ปดกั้นความนาสนใจของวิสัยทัศนนั้นโดยสิ้นเชิง ผูนําจะตองแสดงการยอมรับตอคานิยมของผูทํางาน 
และแสวงหาวิธีการที่ใชกระตุนพฤติกรรมการทํางานของพวกเขาที่ไมขัดตอคานิยมถ
     3) สนับสนุนการเรียนรูขององคการ (Facilitating organizational learning) ส่ิงสําคัญที่พบโดย 
เบนนิส และนานัส ก็คือ การเรียนรูของสมาชิกแตละคนและองคการ ผูนําจะตองพัฒนาทักษะ และเพิ่ม
พูนความรูใหแกสมาชิกขององคการ จากประสบการณของความสําเร็จและ ลมเหลวที่ผานมา ผูนําตองรู
ถึงความจําเปนของขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได 
ผูนําตองเปนผูติดตามการสนองตอบของผูตาม และบุคคลภายนอกตอแนวความคิดของผูนํา ตองสราง
เครือขายและหาขอมูลจากเครือขายในการสรางแผน กลยุทธ ผูนําตองใชการทดลองเพื่อกระตุนใหการ
ประดิษฐใหม ๆ เพื่อใชในการผลิตผลิตผลใหม ผูนําตองเห็นวาการผิดพลาดเปนของธรรมดา และเปน
สวนหนึ่งของการทํางาน ทั้งตองใชประโยชนจากการผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงในการเรียนรูและพัฒนา 
ในการที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกการเรียนรูของสมาชิกอื่น ๆ ในองคการ ผูนําตองกระตุน      
ผูนําในระดับตาง ๆ ใหมีการวางแผนงานในการพัฒนาลูกนองของตนเอง และสนับสนุนใหมีการจัด
ประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนและการรูถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัว
และทิศทางที่เปลี่ยนไป
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      พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของ Robert

             Robert , 1984  (อางถึงใน เศาวนิต เศานานนท, 2545) ไดศึกษาผูนําแบบแปลงรูป 
(Transformal Leadership) โดยการวิเคราะหเฉพาะกรณี อยางลึก เขาไดวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานของผูบริหารโรงเรียนของรัฐรายหนึ่ง ขอมูลที่เขานํามา วิเคราะหไดมาจากเอกสารงานวิจัย 
และบทความในหนังสือพิมพที่ผูนําเขียน สังเกตการประชุมทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ การ
สัมภาษณตัวผูนําและผูนําระดับอื่นในโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน และบอรดการศึกษาของรัฐ  
พบวาผูบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง เพราะเปนผูที่สามารถตัดงบประมาณตาง ๆ ใหนอยลง 
ในขณะที่ยังมีงานพัฒนาและการริเร่ิมงานใหม ๆ ครูทั้งหลายยกยองในความพยายามของผูนําของ
เขา ถึงแมนวาผูนําจะมีแผนงานในการตัดบางโครงการและลดงานที่เขาเสนอลง นอกจากนั้นยังพบ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ทําใหผูนําแบบแปลงรูป(Transformal  Leadership) ประสบความสําเร็จคือ

      1) กําหนดกรอบการเสนอ เพื่อเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
      2) พัฒนากลยุทธใหมรวมกันของบุคลากร โดยการประชุมหารือ หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
      3) ปรับเปลี่ยนบุคคลในตําแหนงสําคัญที่ตองอาศัยความสามารถและความพยายาม อยางตอ
เนื่อง จึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงประสบความสําเร็จ
      4) กําหนดวัตถุประสงค แผนปฏิบัติงาน วิธีการรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติ งาน โดย
ใหผูปฏิบัติงานเปนผูริเร่ิมและความเห็นชอบรวมกันในวิธีการ
      5) สรางแรงกดดัน โดยใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน ผูปกครอง คณะกรรมการศึกษา
หรือผูมอํีานาจบังคับบัญชาเหนือกวามาเปนคนเสนอแนะขอคิดเห็น วาตรงไหนควรมีการตัดงบ
ประมาณ รวมทั้งวิธีการบริหารงบประมาณดานอื่นของการศึกษาอยางไร
     6) ฝกอบรมใหสมาชิกในโรงเรียนรูวิธีที่จะนําเสนอตอสาธารณะ เพื่อลดแรงกดดัน ในการตัด
งบประมาณ และขอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดงบประมาณดวย
      สรุปไดวาจากการศึกษาของโรเบิรท พบวาจุดเนนของกระบวนการแปลงรูปของผูนําจะมาจาก
การริเร่ิมและใสความพยายามในการจัดการ มากกวาการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือเปลี่ยนแปลงองค
การ

พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของ Bass
        Bass , 1997a (อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล ,2543) ไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่พิสูจนยืนยัน
วาความสัมพันธที่เปนลําดับขั้น (Hierarchy of correlations) ระหวางรูปแบบภาวะ   ผูนําแบบตางๆ และ
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ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิ
ภาพมากกวา และทําใหเกิดความพยายาม  และความพึงพอใจมากขึ้นกวาภาวะผูนําแบบใหรางวัลตาม
สถานการณ (Contingent reward) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by-exception) แบบเชิงรุก 
(MBE-A) แบบเชิงรับ (MBE-P) และการปลอยตามสบาย (Laissez-faire) ตามลําดับ ผลการศึกษานี้พบ
ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน สิงคโปร ญ่ีปุน จีน ออสเตรเลีย          แคนาดา นิวซีแลนด อิตาลี สวีเดน 
และเยอรมันพฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของประเสริฐ  สมพงษธรรม
        ประเสริฐ  สมพงษธรรม  (2538) ศึกษาภาวะผูนําของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธกับประสิทธิ
ผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผลการศึกษาพบวา ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผูนําการเปลี่ยน
แปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน อยูในระดับปานกลาง ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายอยูในระดับ
นอย และพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถชวยเสริมประสิทธิผลองคการเพิ่มจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน และตัวทํานายประสิทธิผลองคการโดยรวมไดดี ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน โดยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนดานการให
รางวัลอยางเหมาะสม มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเปนบวก

พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของบัณฑิต  แทนพิทักษ
          บัณฑิต  แทนพิทักษ  (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา อํานาจ ความศรัทธา และ
ความพึงพอใจในงานของของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 97 โรงเรียน ผูบริหารจํานวน 97 คน ครู
จํานวน 679 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน การใชอํานาจของผูบริหาร และความพึงพอใจในงานของครู มีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และภาวะผูนําของผูบริหาร การใชอํานาจของ  ผูบริหาร ความ
ศรัทธาของครู และชีวสังคมของครู สามารถรวมกันทํานายความพึงพอใจในงานของครูได
      พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของPanpim  Cheaupalakit
          Panpim  Cheaupalakit (2002) ศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารชายและหญิง ของสถาบันอุดม
ศึกษาไทย กลุมตัวอยางประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการศูนยสํานักหรือสถาบันซึ่ง
เปนผูบริหารชาย 407 คน และเปนหญิง 151 คน สํารวจโดยใชแบบวัดภาวะผูนําพหุองคประกอบ 
(MLQ Form 5X) ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสวนใหญมีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) โดยเนนการใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward : CR) และมีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ในลําดับถัดมา นอกจากนี้พบวา  ผูบริหารหญิงมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงมากกวาผูบริหารที่เปนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ



27

 พฤติกรรมภาวะผูนําจากผลงานวิจัยของวิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ
              วิโรจน สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ  (2545) ศึกษาปจจัยทางการบริหารกับความเปนองค
การแหงการเรียนรู เพื่อศึกษาปจจัยทางการบริหารกับความเปนองคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9  ผลการวิจัยพบวา มี
การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู และการพัฒนาปจจัยทางการบริหาร อยูในระดับมาก การ
เปรียบเทียบโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนาการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงต่ํากวาโรงเรียนขนาดกลาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะหเสนทาง (path  analysis) พบวา ปจจัยการเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนปจจัยเหตุแรกสุด ที่กอใหเกิดการพัฒนาในปจจัย
ทางการบริหารอื่นๆตามมาถึง 12 เสนทาง  โดยเฉพาะปจจัยการพัฒนาความเปนองคการวิชาชีพ 
(Professional Development) ไดรับอิทธิพลจากปจจัยการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจํานวน 4 เสน
ทางดวยกัน
        กลาวโดยสรุปจากทัศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของนักวิชาการและผลการวิจัย   ดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยไดพิจารณาโดยคํานึงถึงความครอบคลุมในทัศนะและผลการวิจัยไดองคประกอบของพฤติ
กรรมภาวะผูนําเพื่อใชเปนกรอบวิจัยได 4 องคประกอบคือ
      1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ   (Idealized  Influence or Charisma  Leadership : II or CL)  
หมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทํา
ใหผูรวมงานและผูตามมกีารยอมรับ  แสดงวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม  สามารถวางแผน
และการจัดระเบียบ  สรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและใชเปาหมายและวัตถุประสงคอยาง
เหมาะสม  มีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ   สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต   
ทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันโดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน  เนนใน               
ส่ิงสนับสนนุที่สําคัญตอบรรยากาศในโรงเรียน  แสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดความมีประสิทธิภาพ  
เนนความรูรวบยอดทางการศึกษา (conceptual knowledge) ประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดล
สําหรับผูตาม  เปนที่ยกยองนับถือ ศรัทธาและไววางใจ   มีความเชื่อในความสําคัญและมีคุณคาตอ      
โรงเรียน  เปนผูมีศีลธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน เชื่อมั่นใน
ตนเอง  มีความแนวแนในอุดมการณ  พยายามเสริมคุณคาและความเชื่อที่ทําใหโรงเรียนไมเหมือนใคร  
และเปนผูที่เชื่อมั่นในโรงเรียนอยางแทจริง
           2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)   หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหาร      
โรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหารหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน
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ผูบริหารจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจของโรงเรียนเปนสิ่งที่รับ
ประกันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (efficient management)  ผูบริหารกระตุนจิตวิญญาณของทีม(Team 
spirit)ใหมีชีวิตชีวา  เนนทักษะมนุษยสัมพันธ (human relation skills)  ใหความสําคัญของพฤติกรรม
ดานการจัดการแบบมีสวนรวม (participation management)  จะสรางและสื่อความหวังที่ผูบริหาร
ตองการอยางชัดเจน เนนการทําแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  ประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรง
บันดาลใจกับผูตาม   อุทิศตัวหรือความผูกพันตอ        เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน มีความเปนผูนํา
อยางเปนทางการของโรงเรียน  ชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว  ทําหนาที่
เปนสังฆราช (high priest) ประจําโรงเรียน  ผูนําสะทอนคุณคาความเชื่อและธรรมเนียมซึ่งเปนพื้นฐาน  
สูความเปนเลิศและความเปนไปไดที่จะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรงหรือออนแอ

3)   การกระตุนทางปญญา (Intellectual  Stimulation : IS)    หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริหาร
โรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร หรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผูรวมงานใหเห็นวิธีการ
หรือแนวทางใหมในการแกปญหา กระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ  ผูบริหารเปลี่ยนกรอบ
(Reframing) การมองปญหาและการเผชิญกับสถานการณเกาๆดวยวิถีทางแบบใหมๆ มีทักษะการจัด
การที่ดี  (good manager)  มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหาและการ
หาคําตอบ  มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ  ผูบริหารพิสูจนใหเห็นวา
สามารถแกปญหาตางๆไดจากการรวมใจของผูรวมงานทุกคน ใชเทคนิควิธีการจูงใจที่ดี  ผูตามหาแนว
ทางใหมๆมาแกปญหาในหนวยงานเพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม   มีการคิดและแกปญหาอยางเปน
ระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถในการวินิจฉัยปญหาทางการศึกษา   ใชการโนมนําให
เกิดความกระจาง(clarity) เอกฉันท (consensus) และความมุงมั่น (commitment) ผูบริหารพยายามสราง
ธรรมเนียมของโรงเรียน (build traditions) เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกมองวามีคุณคามากที่สุดโดยศึกษาจากความ
รุงเรืองในอดีต

4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration : IC)  หมายถึง
พฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นในการบริหาร หรือการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล   ผูบริหารจะใชเทคนิคการดูแลผูตามในลักษณะเปนโคช(Coach)และเปนที่ปรึกษา
(Advisor)ของผูตามแตละคน สงเสริมการสื่อสารสองทาง  มีการจัดการโดยวิธีการเดินดูโดยรอบ
(Management by Walking   arourd)   จะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพและเอาใจเขามาใสใจเรา
(Empathy)   เนนการประสานงานที่ดี  การควบคุมกลวิธีที่ดีและดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลทําให
ผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ  เอาใจใสผูตามเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคลเพื่อ
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ความสัมฤธิ์และเติบโตของแตละคน  ผูบริหารสรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุนคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ  การสรางขวัญกําลังใจที่ดีในโรงเรียน       
ผูบริหารจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น มอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาผูตามเปดโอกาสใหใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูส่ิงใหมๆที่ทาทายความ
สามารถ  มีการดําเนินการนิเทศแบบคลีนิค  เปนผูมีลักษณะเปนผูฟงที่ดี(Good Listener)  ใหความ
สําคัญแตละคนโดยเอาใจใสสม่ําเสมอเหมือนของตน (Empathy) ตลอดทั้งเปนตัวเชื่อม (bonds)          
นักเรียน  ผูปกครอง และครูเขาดวยกัน

                                                                                                                                      

2.2   แนวคิดการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนสูความเปนมืออาชีพ

             การกลาวถึงแนวทางการพัฒนาผูบริหารในที่นี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหใหได
กรอบหรือประเด็นในเชิงวิชาการเพื่อใชเปนกรอบหรือประเด็นในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยจะนําเอาแนวคิด
ของบุคคลตางๆมากลาวตามลําดับดังนี้

2.2.1  แนวคิดการพัฒนาผูบริหาร ในทัศนะของ Daresh&Playko
Daresh&Playko,1992 (อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ และคณะ ,2545)แสดงใหเห็น

ความสัมพันธสอดคลองกันระหวางทักษะ (Skills) และ พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership Behavior)
ดังตอไปนี้ คือ

การพัฒนาผูบริหารที่ยึดถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร (scientific approach) เปนไปตามทฤษีเชิง
วิทยาศาสตรในระยะเริ่มแรก ซ่ึงมีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารวา การบริหารตองอาศัยกฎ
ระเบียบและขอบังคับเปนสําคัญ งานของผูบริหารจึงตองใหมีความมั่นใจไดวาจะเปนไปตามกฎระเบียบ
และขอบังคับนั้นอยางเปนเหตุเปนผล ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม มีการสั่งการจากบนลงลาง ผูปฏิบัติจะมีฐานะเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่            
ผูบริหารไดกําหนดไวนั้น ซ่ึงตามขอตกลงเบื้องตนนี้แสดงใหเห็นวา ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีทางเลือก
ที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียว (one best way or a single  right way)    เมือกําหนดขึ้นมาแลวจะตองเปน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารที่จะทําใหมั่นใจไดวา ผูปฏิบัติไดรับรูในสิ่งที่กําหนดนั้นและมีการ
ปฏิบัติตาม ซ่ึงจากกรอบแนวคิดดังกลาวจะสงผลตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารในระยะ
ตางๆ ดังนี้คือ
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1) ระยะกอนประจําการ  (preservice preparation) จะเนนการเรียนรูจากผูที่มีความรูในองค
ความรู ในศาสตร หรือขอเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริหารควรกระทําหรือไมควร
กระทํา เนนการอธิบายถึงวิธีการ (how to) เพื่อการปฏิบัติเปนสําคัญ

2) ระยะเริ่มประจําการ (induction programs) จะเนนการชี้นําถึงวิธีการทํางานที่ถูกตองที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงภายในองคการมากขึ้น ไมเนนการเรียนรูองคความรู ศาสตร หรือขอเท็จจริงในเชิง
วิทยาศาสตรมากเทาระยะกอนประจําการ

3) ระยะประจําการ (inservice education) เนนใหผูบริหารเรียนรูถึงวิธีการบริหารใน
หนาที่ขององคการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาผูบริหารที่ยึดหลักการเชิงมนุษยสัมพันธ (human relations approach)  เปนไป
ตามทฤษฎีเชิงพฤติกรรมเมื่อประมาณป 1920-1960 เปนตนมา โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการพัฒนาวิชา
ชีพผูบริหารที่สําคัญวา 1) ถาผูปฏิบัติงานมีความสุข(If people are happy) หรือมีความพึงพอใจในการ
ทํางานแลว พวกเขาก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตได (they will be productive)2) การปรับปรุงบรรยากาศองค
การในเชิงจิตวิทยาสังคม (psychological climate) เปนสิ่งที่ผูบริหารพึงกระทํา ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาวิชา
ชีพผูบริหารในระยะตางๆ ดังนี้

1)  ระยะกอนประจําการ (preservice preparation) จะเนนการพัฒนาทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล เพื่อใหเปนผูบริหารที่ดีในอนาคต เวลาสวนใหญจะใชไปกับการเสริมสรางกระบวน
การกลุมและทักษะสวนบุคคล ที่สามารถจะนําไปใชกับผูปฏิบัติงานได

2)  ระยะเริ่มประจําการ (induction programs) จะเนนการพัฒนาเพื่อใหผูตอบสนองความ
ตองการสวนบุคคลของผูที่จะเขาทํางานใหมได เนนการบริหารใหผูทํางานมีความสุข ความสะดวก
สบายในการทํางาน

3)  ระยะประจําการ (inservice education) เนนการพัฒนาเพื่อใหเปนผูบริหารที่มุงใหความ
สําคัญกับสมาชิกในองคการอยางตอเนื่อง ใหรูจักสงเสริมความกาวหนาของสมาชิกโดยการมีสวนรวม
ใหแตละบุคคลมีความพึงพอใจในฐานะที่เปนมนุษยมากกวาจะเนนการเสริมสรางทักษะที่สัมพันธกับ
การปฏิบัติงาน

การพัฒนาผูบริหารที่ยึดถือหลักการเชิงทรัพยากรมนุษย  (human resource  development)
มีความเชื่อหรือขอตกลงเบื้องตนวา 1) หนาที่สําคัญ (the most important) ของผูบริหารคือ การพัฒนา
ความมีประสิทธิผลขององคการ (organizational effectiveness) 2) เชื่อวาผูปฏิบัติงานที่มีความสุขหรือมี
ความพึงพอใจในการทํางาน จะเปนผูปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลผลิตที่ดี ถาพวกเขาได
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ทํางานที่มีผลิตภาพ มีคุณภาพหรือมีประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารในระยะตางๆทําได
ดังนี้

1)  ระยะกอนประจําการ (preservice preparation) เนนการพัฒนาใหมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลขององคการ เพื่อใหสามารถเปนผูนํา ในการกําหนดทิศทางขององคการในอนาคต
ได ขณะเดียวกันก็เสริมสรางคานิยมในการใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานในองคการ ตองทุมเทความ
พยายามทั้งเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานและการบรรลุเปาหมายขององคการดวย

2)  ระยะเริ่มประจําการ (induction programs) เนนการเสริมสรางวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง
จากระยะกอนประจําการ ใหมีศักยภาพในการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ เพื่อความมีประสิทธิผลของ
องคการ ดังนั้นผูบริหารจึงใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนรูถึงวิธีการทํางานกับผูปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิสัย
ทัศนรวม เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและผลิตภาพขององคการ

3)  ระยะประจําการ (inservice education) จะเนนการเสริมสรางผูบริหารใหมีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับคนอื่นหรือโดยอาศัยคนอื่น เพื่อบรรลุความมีประสิทธิผลขององคการใหดียิ่งขึ้น 
และอาจจะเสริมสรางทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการสื่อสารกับผูปฏิบัติ หรือทักษะในการตัดสินใจรวมกับ  
ผูอ่ืน

2.2.2  แนวคิดในการพัฒนาผูบริหารในทัศนะของ Hart&Bredeson
      Hart&Bredeson ,1996  กลาวถึงภาวะผูนําในโรงเรียน (school leadership) มีการสงผลตอ

ความเปนความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ (professional expertise) ซ่ึงสามารถสงเสริมและสนับสนุน
จนบรรลุตามเปาหมายไดดีที่สุด โดยมีลําดับขั้นดังนี้
        1)  แสดงสภาพปญหาของความรู (knowing what)
        2)  ทําความเขาใจวิธีการหาความรู (knowing how)
        3)  ลงมือปฏิบัติตามหลักการทางวิชาการ และ
       4)  เปนนักปฏิบัติที่เรียนรูหลักการ และทฤษฎีอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  (reflection)
ซ่ึงนักบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ (effective administrators) จะใชกระบวนการเชิงระบบนี้คือสราง
แนวทางใหมจากผลการปฏิบัติแลวปรับปรุงและพัฒนาอยูเสมอ
         สําหรับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนในหลายๆชวงเวลาที่ผานมาไดดําเนินการจัดตามความ
ตองการในลักษณะโดดเดนเปนพิเศษตามวิธีการดังนี้คือ คํานึงถึงความแตกตางแตละบุคคล สรางสรรค
ประสบการรวมกัน (collaborative experiences) การมองยอนกลับหรือใหเวลาสําหรับการ    ฝกสอน
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( c o a c h i n g ) แล ะก า รสื บ เ ส า ะ  ( i n q u i r y )ห าสิ่ ง ใ หม ๆ อ ยู เ ส มอ  ( R o b e r t s o n , 1 9 9 8 ;  
Daresh&Playko,1992;Murphy,1992; Hallinger&Wimpelberg,1991  อางถึงใน Hedgpeth, 2000)

2.2.3   แนวคิดการพัฒนาผูบริหารในทัศนะของอุทัย  บุญประเสริฐ
             อุทัย  บุญประเสริฐ  (2542) ไดกลาวถึง นักวิชาชีพช้ันสูง (Professional) เปนมืออาชีพ ควรมี
ลักษณะ

1) มีองคความรู หลักการ ทฤษฎี แบบแผนการปฏิบัติ และการคนควาวิจัยในศาสตรแหง
วิชาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ (systematic body of knowledge)

2) มีจริยธรรมในตนเอง จรรยาบรรณแหงวชิาชีพ (code of conduct ; professional
ethices)

3) เปนมาตรฐานการปฏิบัติการในดานตางๆ แหงวิชาชีพช้ันสูง (operation standard
;standard of practices)

4) มีสมาคมวิชาชีพช้ันสูงของตนเอง ทําหนาที่สงเสริม พัฒนา รับรอง ออกใบอนุญาต
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการในวิชาชีพช้ันสูง ใหเกียรติใหการยกยอง ใหรางวัล และดําเนินการลง
โทษผูปฏิบัติการในวิชาชีพที่ประพฤติมิชอบ หรือขัดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ (professional
association)

2.2.4   แนวคิดการพัฒนาผูบริหารตามกรอบความรับผิดชอบและหนาท่ีของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา
            สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (Institute for Development of Educational Administrators
:IDEA) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเปนหนวยงานจัดฝกอบรมผูบริหารการศึกษา และพัฒนาการ
บริหารการศึกษา ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยมีหนาที่และภารกิจคือ

1)  ฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาทุกระดับในกระทรวงศึกษาธิการ
2)  เปนศูนยกลางบริการดานวิชาการและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3)  ใหการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
4)  ศึกษา คนควา ทําการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
5)  พัฒนา แลกเปลี่ยนผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากับหนวยงานทั้งใน

และตางประเทศตามโครงการความรวมมือของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษากับหนวยงานนั้นๆ
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สําหรับหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา แบงออกเปน 4 หลักสูตรดังนี้ 
1) หลักสูตรเตรียมเขาสูตําแหนงผูบริหารการศึกษา ประกอบดวย  หลักสูตรเตรียมนักบริหารการศึกษา / 
ผูชวยฯ และ หลักสูตรเตรียมผูบริหารสถานศึกษา / ผูชวยฯ  2) หลักสูตรพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ประจําการ ประกอบดวย  หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษา / ผูชวยฯ  และหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา / ผูชวยฯ  3) หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะสาขาประกอบดวย  หลักสูตรพัฒนานักบริหารงาน
ฝกอบรม  หลักสูตรพัฒนาวิทยากร และหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษา / ผูบริหารสถานศึกษา /     
ผูชวยฯ ในภารกิจรับผิดชอบเฉพาะดาน หรือความกาวหนาในเทคนิคการบริหารจัดการ 4) หลักสูตร
สัมมนาผูบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง กรม กอง และสถานศึกษาประกอบดวย  หลักสูตรสัมมนา
พัฒนานโยบาย และหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการบริหารจัดการ         
         2.2..5  แนวคิดการพัฒนาผูบริหารสําหรับการกํากับดูแลและประเมินงานผูบริหารโรงเรียนของ
คุรุสภา
           คุรุสภา (2540) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษากําหนดไว 12
มาตรฐาน  คือ

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  มี 3  ระดับ
คุณภาพ

ระดับ 1 แสวงหาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาอยูเสมอ
ระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ระดับ 3 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

              ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ พฒันาของบุคลากร
ผูเรียน และชุมชน  มี 3 ระดับคุณภาพ

ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับครู ผูเรียน และชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับครู ผูเรียน และชุมชน
ทั้งงานดานการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมและงานอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา

ระดับ  3 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมทุกดานในหนาที่ผูบริหารการศึกษา ทั้งดานการเรียน
การสอน  กิจกรรมเสริม ตลอดจนดานสังคมและสิ่งแวดลอม ที่สงผลโดยตรงตอการพัฒนาครู  
ผูเรียน และชุมชน
 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ มี 3 ระดับคุณภาพ
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ระดับ 1 รูจุดเดนจุดดอยของผูรวมงาน และแกไขขอบกพรองของผูรวมงาน
ระดับ 2 แกไขขอบกพรองของผูรวมงาน และสงเสริมใหพัฒนาความสามารถใหสูงขี้น

อยูเสมอ
ระดับ 3 พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน

       พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มี 3 ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 จัดทําแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของหนวยงาน

ระดับ 2 จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของหนวยงาน
และชุมชน

ระดับ 3 จัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงใหเกิดผลคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังคม
และสิ่งแวดลอม

พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ มี 3
ระดับคุณภาพ

ระดับ 1 เลือกสื่อ เครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ ทีมีคุณภาพมาใชในการบริหารงานไดอยา
เหมาะสม

ระดับ 2 ใชและพัฒนาสื่อ เครื่องมือ เทคนิควิธีการตางๆ ที่มีคุณภาพอยางหลากหลาย และ
ผูรวมงานมสีวนรวม

ระดับ 3 คิดคนผลิตสื่อ เครื่องมือ เทคนิควิธีการในการบริหารการศึกษา   โดยผูรวมงาน
มีสวนรวม

ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร มี 3 ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวจริง
ระดับ 2  มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวจริง  โดยผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมตรวจ

สอบประเมินระหวางการปฏิบัติ   และปรับปรุงงานเพื่อนําไปสูผลจริง
ระดับ 3 มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวจริง  โดยผูปฏิบัติงานดําเนินการเอง

ตรวจสอบ ประเมินระหวางการปฏิบัติงานดวยตนเอง และปรับปรุงงานไดเอง จนสามารถนําไป
สูผล  ไดจริงอยางภาคภูมิใจ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ มี 3 ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เปนการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีหลักฐานการปฏิบัติชัดเจนแสดง

ถึงขอดี ขอเสีย ผลกระทบของงานที่ไดปฏิบัติ
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ระดับ 2 เปนการรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง แสดงถึงความ
สําเร็จของงานที่ช่ืนชมภูมิใจ นําเสนอขอปฏิบัติที่เปนประโยชนตอผูรับบริการในลักษณะ  ตางๆ ตามที่
ไดปฏิบัติจนเกิดผลจริง เปนประโยชนตอวงการศึกษา

ระดับ 3 เปนการายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดย
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ การปฏิบัติใหไดผลดีกวาเดิมจากผลเสียและขอจํากัดที่พบ
และมีขอเสนอแนะในการนําไปปรับใชในสภาวะตางๆที่เปนประโยชนตอสังคม

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มี 3 ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
ระดับ 2  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนํา และแกไขขอบกพรองใน

ลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกแบบอยางการปฏิบัติงานที่ดีในกระบวนการบริหาร
ระดับ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูอ่ืนเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอยางที่เลือก

สรรแลวจนเปนปกตินิสัย
      รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค มี 3 ระดับคุณภาพ

ระดับ 1 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับองคกรอื่นๆและชุมชนตามที่ไดรับมอบหมายได
ครบถวนบรรลุวัตถุประสงคของงาน

ระดับ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานในชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความ
สามารถ และความถนัด

ระดับ 3 เปนผูนําในการพัฒนาชุมชน และรวมมือกับหนวยงานอื่นพัฒนาการศึกษาอยาง
เปนระบบ

แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มี 3 ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 สามารถแสวงหาและใชประโยชนจากขอมูล ขาวสาร ที่จําเปนตอการบริหารเชน

ขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ นวัตกรรมในการบริหาร และขอมูลขาวสารทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก

ระดับ 2 สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปนมาจัดเก็บอยางเปนระบบ และนํามาใชใน
การพัฒนางานและผูรวมงานได

ระดับ 3 สามารถนําขอมูลขาวสารมาใชในการจัดกิจกรรมการพัฒนาไดเปนปกติวิสัยและ
สามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกผูรวมงาน หนายงาน และชุมชนไดอยางเปนระบบ
          เปนผูนําและสรางผูนํา มี 3 ระดับคุณภาพ
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ระดับ 1 เปนผูนําการพัฒนาที่ดี
ระดับ 2 ปฏิบัติงานเปนแบบอยาง สงเสริมการทํางานรวมกัน
ระดับ 3 รวมกันสรางแนวทางหรือวัฒนธรรมการทํางานที่ดีขององคการ
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ มี 3 ระดับคุณภาพ

        ระดับ 1 ตระหนักในปญหาและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดาน
ระดับ 2 เตรียมวางแผนแกปญหา วางแผนการเปลี่ยนแปลง และปรับกิจกรรมใหสอดคลอง

กับสถานการณรอบดาน
ระดับ 3 ดําเนินกิจกรรมขององคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2.6  แนวคิดการพัฒนาผูบริหารของสํานักงานโครงการพิเศษ
สํานักงานโครงการพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545)โดย

เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พศ.2544  ไดกําหนดแนวการประเมินบุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูและคัดเลือกบุคลากรตนแบบรางวัลครูเกีรติยศ (Teacher Awards)   สายงานบริหารสถานศึกษา  
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีเจตนารมณที่จะยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรตน
แบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที่มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและสนับสนุนการจัดการเรียน
รูที่เปนแบบอยาง มีผลงานเดนและประสบความสําเร็จ สามารถขยายเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหปรากฏตอสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการประเมินตั้งแตระดับอําเภอ และระดับจังหวัดประเมิน       
ผูบริหารสถานศึกษา มีเกณฑการประเมินประกอบดวย 2 สวนคะแนนเต็ม 100  คะแนนคือ
    สวนที่ 1 ดานการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 60 คะแนนประกอบดวย

1) คุณลักษณะผูบริหาร
2) การจัดการ
3) แผนงานของโรงเรียน
4) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
5) การใหขวัญกําลังใจ
6) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
7) การมีสวนรวมของชุมชน
8) การรายงานผล

        สวนที่ 2 ดานผลการจัดการเรียนรู  คะแนนเต็ม 40 คะแนน ประกอบดวย
1)  บทบาทนักเรียน
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2)  ความสามารถในการเรียนรู
3)  คุณลักษณะที่พึงประสงค
4)  สุขภาพจิตและสุขภาพกาย

   เกณฑการตัดสิน บุคลากรตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูสายงานบริหารสถานศึกษา
ที่ผานการประเมินทั้ง 2 สวนมีคะแนนรวมกันไมนอยกวา 87.50 คะแนน

2.2.7  แนวทางการพัฒนาผูบริหารตามทัศนะของวิโรจน  สารรัตนะ
     วิโรจน  สารรัตนะ (2545) แสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางวิชาชีพของผูบริหารใหมใน

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนระยะตาง ๆ  ดังนี้
          ระยะที่ 1 ระยะสะสม (accumulation) ในความรู ประสบการณและผลงาน กอนการเขาสู

กระบวนการคัดเลือกเปนผูบริหาร โดยการศึกษาดวยตนเอง การทุมเททํางานในหลายดาน การเรียนรู
จากผูบริหารหรือจากเพื่อนรวมงาน และความพยายามแสดงบทบาทเปนผูนําในการจัดกิจกรรม ความ
พยายามเขาสูตําแหนงผูชวยผูบริหาร หรือการรักษาการในตําแหนงผูบริหาร และความพยายามในการ
สรางผลงานใหเปนที่ยอมรับและไววางใจ

          ระยะที่ 2 ระยะเขาสูกระบวนการคัดเลือก (process of recruitment)  ดวยความมั่นใจใน
ความรูความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ ผลงาน คุณลักษณะสวนตัว ความไววางใจกับกระบวน
การคัดเลือกวาเปนไปอยางโปรงใสปราศจากระบบเสนสายหรือระบบอุปถัมภ เนื่องจากสวนหนึ่งของ
กระบวนการคัดเลือกไดใชวิธีการสอบ และดวยความมั่นใจในความพรอมในฐานะทางการเงินของ
ครอบครัว การที่จะตองหางไกลครอบครัว และการที่จะเผชิญกับปญหาและสิ่งทาทายใหมๆ

        ระยะที่ 3 ระยะเขาสูตําแหนงใหมดวยความคาดหวังสูง (high job expectation) เปนความ
คาดหวังวาจะทําอะไรไดดีกวาผูบริหารเกาๆที่เคยประสบมา เปนความคาดหวังที่จะไมทําอะไรในสิ่งที่
ไมควรทํา คาดหวังที่จะทําอะไรใหบรรลุความสําเร็จ คาดหวังที่จะใชความรูความสามารถอยางเต็มศักย
ภาพ เปนความคาดหวังที่จะสรางสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นในโรงเรียนและเปนความคาดหวังที่จะใหเกิดผล
งานเปนที่ยอมรับจนไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือจากชุมชนและองคการตางๆ

           ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติการและเผชิญความเปนจริง (real world of work life) เปนระยะที่ได
ใชความพยายามเพื่อใหบรรลุผลตามที่คาดหวังอยางเต็มที่ เปนระยะของการทุมเทความพยายามและ
ทํางานหนัก ทั้งดานที่เกี่ยวกับคน เงิน งาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมซึ่งตางตองการการปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งสิ้นแตดวยความขาดแคลนในทรัพยากรทางการบริหาร โดยเฉพาะดานงบประมาณและ
บุคคลากร (กรณีบุคลากรมีปญหาทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ) แมจะพยายามแสวงหาความรวมมือ
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จากฝายตางๆในชุมชนแตก็ชวยไมมากนักเพราะโดยบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนก็แทบจะ
ชวยเหลือตนเองไมไดอยูแลวและการสนับสนุนจากภาครัฐในบางเรื่องบางกรณีมีความลาชาและไม
เพียงพอ จึงยากที่จะพัฒนาสูมาตรฐานซึ่งพบวา ผูบริหารสวนใหญ ยังไมสามารถบริหารงานใหบรรลุผล
ตามที่คาดหวังไว ดวยสาเหตุตางๆดังกลาวขางตน

            ระยะที่ 5 ระยะเขาสูทางสองแพรง (deal with continuum choices) ระหวางขั้วความเปน
ผูบริหารมืออาชีพกับขั้วผูบริหารที่ยอมจํานนตออุปสรรคปญหาแลววางเฉย ประเด็นนี้เปนผลสืบเนื่อง
จากระยะที่ 2 และเปนผลการวิเคราะหจากทฤษฎีการจูงใจซึ่งทีมผูวิจัยเห็นวา หากสิ่งที่ผูบริหารใหมทํา
แลวประสบผลสําเร็จไดมากขึ้นไดรับการสงเสริม สนับสนุนที่มากขึ้น ไมถูกปลอยปละละเลยตาม
ยถากรรมผูบริหารใหมนั้นก็จะมีแรงจูงใจ พัฒนาตนเองไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพตอไปได หาก
ยังไมสามารถทําใหบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวังหรือที่ควรจะเปนและมีทีทาเปนไปไดยาก อาจเนื่อง
จากขาดแคลนงบประมาณและบุคคลากร ตลอดจนขาดการสนับสนุนอยางรวดเร็วและจริงจัง ผูบริหาร
ใหมจะเกิดความเครียด และขาดแรงจูงใจในการทํางาน จนเกิดสภาวะลดความคาดหวังลง หรือหากถึง
ระดับที่เลวรายคือ การยอมจํานนตออุปสรรคปญหา ปลอยใหเปนไปตามยถากรรมขณะเดียวกันก็จะ
แสวงหาชองทางหรือโอกาสที่จะโยกยายไปสูโรงเรียนอื่นที่มีสภาพดีกวา

2.2.8  แนวทางการพัฒนาผูบริหารตามทัศนะของ Dempster
             Dempster (2001) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนโดยหลักความสมดุลยที่เหมาะ
สมลงตัว (The Professional Development of School Principals: a fine balance)  สําหรับกรอบความคิด
การพัฒนาวิชาชีพ ไดพัฒนาและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีพื้นฐานหลักการ
จากทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม (paradigms of social theory)    ของ Burrell’s and Morgan’s (1979) ซ่ึง
ทฤษฎีนี้ใชองคประกอบหลัก 2 ประการทําหนาที่เปนตัวเชื่อมและอธิบาย (define) สําหรับ 4 เปาหมาย 
(orientations) ของการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนี้ คือ: System Restructuring, System Maintenance, 
Professional Sustenance and Professional Transformation.

สําหรับมุม/แกนในแนวนอนและแนวตั้งไดอธิบายถึงการเคลื่อนตัวตอเนื่องเปน 2 ลักษณะ คือ 
แกนแนวนอน (x-axis) แสดงถึง การแสดงออกของคน (human activity) ระหวางคนเปนศูนยกลาง 
(people focus) และระบบเปนศูนยกลาง (system focus) และแกนแนวตั้ง (y-axis) แสดงถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง (views of change) ใน 2 ลักษณะคือ การจําลองหรือสรางใหม (reproduction/duplicate) 
และ สรางระบบใหมลักษณะเฉพาะ (reconstruction/rebuild)
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A System Maintenance (การรักษาระบบ การบํารุงรักษาระบบ) เพื่อเปนการรักษาแบบ
สําหรับการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับ

1)  มีสมรรถภาพหรือความสามารถในดานภาวะผูนําและทักษะการจัดการ (leadership and
management skills)

2 ) สามารถเชื่อมโยงนโยบายทางการศึกษาและสอดคลองกับความสําคัญและความจําเปน
ของหนวยงาน กลาง

3 ) เนนการจัดการตามอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน  (school
leadership)
           A System Restructuring (การกอรางหรือประกอบขึ้นใหมของระบบ)

การสรางองคประกอบใหมของระบบเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ เปนงานทั้งดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดทั้งในสวนนโยบาย คานิยม ระบบแผนงานและวัตถุประสงค ซ่ึงผูบริหารจําเปน
ตองเรียนรูคือ

1) วิธีการพัฒนา (How to) คานิยมและทัศนคติรวมกับผูปกครอง
2) วิธีการ (how to make changes) ปรับเปลี่ยนโครงสรางและงานของโรงเรียนที่มีผลตอ

ระบบงานโดยตรง
3) วิธีการทํางาน (how to work) ในระบบที่เดนๆโดยไดผลงานที่เหมาะสมกับงบประมาณ
4) วิธีการเก็บและใชระบบในการจัดการขอมูลอยางเหมาะสม

           A Professional Sustenance ( การคงสภาพของวิชาชีพ) เปนการคนหาบุคคลและสะสมความ
ตองการในการพัฒนาวิชาชีพตามความตองการของ นักเรียน ครู และผูปกครอง โดยเฉพาะการดํารงอยู
ของคานิยม สําหรับวิชาชีพ โดยหลักการผูบริหารโรงเรียนจําเปนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆตอไปนี้

1) เนนถึงขอมูลหรือสนใจสภาพปฏิบัติจริงและภาวะผูนําในโรงเรียน (school leadership) ที่
เกิดขึ้น

2 ) มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน
3) เปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

             A  Professional Transformation (การเปลี่ยนแปลงเปนวิชาชีพ)
การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนที่มุงสูสังคม สถาบัน และบุคคล จากการปฏิบัติจริง โดย

เฉพาะไดแนวทางมอบหมายงานแกบุคลากร (empower staff) และการพัฒนาบุคลากร (people focused
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change) แผนงานพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูบริหารโรงเรียนควรรูวิธีการทํางานรวมกับทีม
งานดังนี้

1) รับประกัน (รับรอง/ยืนยัน) (undertake) จากสังคม ระบบ และการวิเคราะหประเมิน องคการ
(organizational critique)

2) ไดรับการยอมรับในภาวะผูนําและการจัดการโรงเรียน
3) การสังเคราะหและปรับเปลี่ยนบุคคลตามหลักวิชาชีพที่เหมาะสม
4) สรางระบบบริหารจัดการโรงเรียนในแนวทางที่เหมาะสม

รายละเอียดกรอบความคิด ดังแผนภาพ

ภาพที่  1   แนวทางการพัฒนาผูบริหารตามทัศนะของ  Dempster

              ในปจจุบันแนวโนมของโลกอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลงและแขงขัน ซ่ึงนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะได
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการพัฒนาผูนําของสังคมไทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนผู
นําที่มีความพรอมที่จะรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันในระดับตางๆ โดยเฉพาะภาวะผู
นําการเปลี่ยนแปลงนี้มีความเหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะชวยนําพาประเทศใหรอดพนวิกฤติตางๆเหลานี้ได

Professional
transformation
สูมืออาชีพ

System
restructuring
สรางระบบ

Professional
sustenance

        คงสภาพวิชาชีพ

System
maintenance

การรักษาระบบ

People focus System focus

Reconstruction

Reproduction
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เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษาและงานวิจัยจํานวนมากในสองทศวรรษที่ผานมา ทั้งใน
วงการธุรกิจ อุตสาหกรรม ทหาร สถาบันการศึกษา และองคการอื่นๆ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบหนึ่ง  ในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน
สูง     ประเวศ วะสี   (2541) ไดวิเคราะหสภาพปญหาของการศึกษาไทยดังนี้ คือ การศึกษาที่ไมสามารถ
เตรียมคนไทยใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ปญหาการศึกษาไทยในภาพใหญคือ 
การไมสามารถเตรียมคนไทยใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง ทําใหสังคมไทยออนแอ 
ขัดแยง ทําลายตัวเอง และวิกฤติ   สังคมไทยรับเอาทิฐิวัตถุนิยมมาเปนทิศทางในการพัฒนา ทําใหโลภะ 
โมหะ โทสะ อันเปนอกุศลมูลแลนสูงขึ้นแทนที่จะเปนปญญาหรือกุศลมูล ทั้งหมดเชื่อมโยงกันเปน
โครงสรางอันใหญหนักหนาสาหัสสากรรจที่ครอบสังคมไทยไวไมใหมีสติ ปญญาเพียงพอ จึงยังคงใช
ทรรศนะเกา จิตสํานึกเกา และทักษะเกา ในสถานการณใหม ในวัฒนธรรมอํานาจ มีการเรียนรูนอย คน
มีอํานาจก็ใชอํานาจสั่งไปเลยโดยไมตองใชความรู คนไมมีอํานาจก็รับทําตามคําสั่งโดยไมตองเรียนรู 
สังคมอํานาจนิยมมีการเรียนรูนอย เมื่อมีการเรียนรูนอยก็ไมเกิดปญญาพอ เมื่อปญญาไมพอก็แกปญหา
ไมได และนําไปสูภาวะวิกฤติ    เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใชตั้งแต
เดือน สิงหาคม 2542 เปนตนมานั้น นับวามีการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาไทยมาก โดยเฉพาะใน
ระดับโรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามมาตรา 39 รวมทั้ง ตามมาตรา 53 ระบุไววาใหมีองคกร
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา วิชา
ชีพซ่ึงจากแนวคิดสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในระดับตางๆและใน
โรงเรียนที่กลาวมาแลวนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนภาวะผูนําแนวใหม หรือเปนกระบวนทัศนใหมที่มุงเนนภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน และ
การถายทอดวิสัยทัศนไปยังเพื่อนรวมงาน มีเปาหมายอยางชัดเจน เปนแบบอยางที่ดีใหผูตามยอมรับ 
เชื่อมั่นศรัทธา และภาคภูมิใจในตัวผูนํา (Idealized influence) ผูนําจะเห็นคุณคาและศักยภาพของผูตาม 
จึงมีการมอบหมายงาน มีการกระจายอํานาจ มีการพัฒนาความสามารถผูรวมงานเปดโอกาสใหผูรวม
งานใชความสามารถอยางเต็มที่ และไดเรียนรูส่ิงใหมๆที่ทาทายความสามารถ (Individualized 
consideration) ผูนํามีการจูงใจใหผูรวมงานมีแรงจูงใจภายใน เห็นความหมายและคุณคาของงาน 
(Inspirational motivation) และผูนําจะชักนําใหผูรวมงานมองไกลเกินกวาความสนใจตนเองไปสูอุดม
การณเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุสัจธรรมแหงตน (Self-actualization) และความเปน
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อยูที่ดี (Well-being) ทั้งของตนเอง ผูอ่ืน องคการ และของสังคม ซ่ึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในอาชีพผูบริหารโรงเรียนจนกลายเปนผูบริหารมืออาชีพในลําดับตอไป

ตารางที่  1   องคประกอบความเปนผูบริหารมืออาชีพ

แนวทางการพัฒนา
ผูบริหาร

Daresh&Playko
1992

คุรุสภา
2540

Teacher Award
2544

วิโรจน
2545

1.การใชกฎระเบียบในการบริหาร
วางแผน
2.กําหนดนโยบายและแผนงานที่
เหมาะสม
3.พัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงาน
มีคุณภาพสูงขึ้น
4.เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยา
สังคม
5.มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
6.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปน
ระบบ
7.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
8.รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสราง
สรรค
9.เปนผูนําและสรางผูนํา
10.พัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
11.พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
12.พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัด
สินใจรวมกับผูอื่น
13.ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
14.สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
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สรุปจากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยไดกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมือ
อาชีพที่คํานึงถึงความครอบคลุมในทัศนะของนักวิชาการและองคประกอบตางๆดังกลาวขางตนได
จํานวน 14 ประเด็นเพื่อใชเปนกรอบหรือแนวในการวิจัยคร้ังนี้คือ
  1)  การใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผน

2)  กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
3)  พัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
4 )  เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
5)  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
6)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
7)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
8)  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
9)  เปนผูนําและสรางผูนํา
10) พัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
11) พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
12) พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
13) ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
14)  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ

2.3   กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย
สําหรับประเด็นที่จะศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย 4 ประเด็น

และแนวทางการพัฒนาสูมืออาชีพมี 14 ประเด็น ซ่ึงประเด็นตางๆเหลานี้ผูวิจัยจะนําไปเปนกรอบการ
ดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
และเพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวิจัยระยะที่ 2 ดวยวิธีการจัดสัมมนาแบบกลุม (focus group
discussion) เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาผูบริหาร เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ซ่ึงกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังกลาวแสดงภาพประกอบไดดังนี้
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องคประกอบตัวแปรท่ีศึกษา
ตัวแปร     ตัวแปรที่ศึกษา

ภาพที่  2    กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย

ตัวแปร
ท่ีศึกษา

องคประกอบ
ตัวแปรที่ศึกษา

ผลการวิจัยพฤติกรรม
ภาวะผูนํา

ขนาด
โรงเรียน

ประสบ
การณ

1.การมีอิทธิพล
   อยางมีอุดมการณ
2.การสรางแรง
   บันดาลใจ
3.การกระตุนทาง
   ปญญา
4.การคํานึงถึงความ
  เปนปจเจกบุคคล

ระดับพฤติ
กรรมภาวะผูนํา
จําแนกตาม
ขนาดและ
ประสบการณ

แนวทางการพัฒนาความเปนผูบริหารมืออาชีพ

องคประกอบความเปนผูบริหารมืออาชีพ
1.  ใชกฎระเบียบในการบริหารแผน
2.  กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
3.  พัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงข้ึน
4.  เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
5.  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
6.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
7.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
8.  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
9.  เปนผูนําและสรางผูนํา
10. พัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
11. พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
12. พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและตัดสินใจรวมกับผูอื่น
13. ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
14. สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

   การวิจัยนี้ไดจําแนกออกเปน 2 ระยะ ระยะแรกมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จและประเด็นการพัฒนาสูความเปน
ผูบริหารมืออาชีพ โดยใชระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed Methods) ระหวางการวิจัยเชิงสํารวจ (survey
study) และการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) และระยะที่ 2 เปนการนําเอาขอมูลสารสนเทศจากผล
การวิจัยระยะที่ 1 มาเพื่อพิจารณาเปนแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนดวยวิธีการสนทนากลุม
(Focus group discussion) ผูวิจัยจะกลาวถึงวิธีดําเนินการในแตละกรณีดังกลาวขางตนตามลําดับ
ดังนี้

3.1   การวิจัยเชิงสํารวจ  (survey study)
3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนบุคลากรตนแบบ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูรางวัลครูเกียรติยศ ( Teacher Awards)สายงานบริหารสถานศึกษา ตั้งแต
ระดับอําเภอขึ้นไปและรางวัลดีเดนดานการบริหารโรงเรียนอื่นๆ ในชวงป พ.ศ.2544-2546 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 1,932 คน

กลุมตัวอยาง
1)   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสํารวจ (Survey Study) คร้ังนี้ เปนผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาที่มีผลงานดีเดนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางจากจํานวนกลุมประชากรดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นชนิดสัดสวน 
(Proportional Stratified Sampling) (วัญญา วิศาลาภรณ, 2540) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
(Sample Size) ไดจํานวน 331 คน โดยใชสูตรคํานวณของ yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้เสนอไวในตารางที่ 2
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ตารางที่  2    จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมจังหวัด

ที่ กลุมจังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง

1 จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย
ขอนแกน สกลนคร และหนองบัวลําภู

600 103

2 จังหวัดอุบลราชธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม
นครพนม กาฬสินธุ ยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจริญ

672 115

3 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร
และศรีสะเกษ

660 113

รวม 1,932 331

3.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ ผูวิจัยนําเสนอลักษณะของเครื่องมือ การสรางและตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ ตามลําดับดังนี้
1) ลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ชุด คือ เปนแบบสอบ

ถาม และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจาก
การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 โดยพิจารณาเครื่องมือที่มีผูวิจัยมา
กอน และคํานึงถึงความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะที่กําหนดไวในบทที่ 1
แบบสอบถาม จําแนกออกเปน 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนแบบตรวจสอบราย
การและและแบบเติมขอความในชองวาง ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนงทางการบริหาร
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ตัวแบบความเปนผูนําในการบริหารงาน ที่ปรึกษา/พี่เล้ียง และขนาด
โรงเรียน

ตอนที่ 2   แบบสอบถามระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย 4
องคประกอบ เปนแบบมาตรประเมินคา ( rating scale) 5 ระดับคือ บอยมาก บอย บางครั้ง นานๆ
คร้ัง และไมเคยปฏิบัติ โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามลําดับขององคประกอบที่นํามาศึกษามี
จํานวน 44 ขอ ดังนี้

1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ                     จํานวน 17 ขอ
              2.การสรางแรงบันดาลใจ                                                         จํานวน  9 ขอ

                            3.การกระตุนทางปญญา                                                          จํานวน  9 ขอ
               4.การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล                                      จํานวน 9 ขอ
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน โดยใช
Q-sort technique ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกระดับความสําคัญแบงเปน  5 ระดับคือ มีความสําคัญ
มากที่สุด  มีความสําคัญมาก มีความสําคัญปานกลาง  มีความสําคัญนอย และมีความสําคัญนอยที่
สุด จากประเด็นการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ จํานวน 14 รายการ ดังนี้

1)  กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
2)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

              3)  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
              4)  เปนผูนําและสรางผูนํา
              5) ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน
              6)  เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
              7)  พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
              8)  ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค
              9)  พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
             10) พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
              11) พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
              12) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
              13) สรางโอกาสในการพฒันาไดทุกสถานการณ
              14) ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

2) การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางแบบสอบถามตามลักษณะที่กลาวมาแลว ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถาม

ใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ถูกตอง และมีคุณภาพในดานความตรงทั้งในเชิงเนื้อหา (content
validity) เชิงโครงสราง (structure validity) และความเที่ยง (reliability) ดังนี้

การตรวจสอบความตรง (validity)
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  นั้น ใชเทคนิค IOC (index of

item - objective congruence ) หรือดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค แลวคัด
เลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไปมาทดลองใช (สุวิมล  ติรกานันท,2543) โดยใชผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ราย (ดูรายช่ือผูเชี่ยวชาญที่ภาคผนวก) ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาวา ขอความเกี่ยวกับพฤติ
กรรมภาวะผูนําและขอคําถามเกี่ยวกับองคประกอบเฉพาะที่นํามาศึกษา 4 ดานนั้น เปนขอคําถามที่
ตรงกับสิ่งที่ตองการศึกษา มีความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษาวิเคราะหและ
กําหนดไวเปนนิยามศัพทเฉพาะหรือไม ซ่ึงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
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ของแบบสอบถามที่ใชวิจัยในครั้งนี้อยูระหวาง 0.80-1.00 และตรวจสอบการใชถอยคําภาษามีความ
เหมาะสมและสื่อความหมายที่ตรงกับสิ่งที่ตองการจะสอบถาม

2)  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง  (structure validity) นั้นใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เนื่องจากไดกําหนดความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตกับตัวแปรแฝงไวกอนแลว นั่นคือ ตัวแปรสังเกตจะมีคาน้ําหนักองคประกอบเฉพาะ
กับตัวองคประกอบเองเทานั้น ( Bollen , 1989) ในการตัดสินจะเลือกดานที่มีน้ําหนักองคประกอบ
(factor  loading) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติไวกอน และพิจารณาขอที่มีน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.3
เปนขอที่ถือวาใชไดโดยนําเสนอในบทที่ 4

การตรวจสอบความเที่ยง  (reliability)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช
(try out) กับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 ที่ไมใชกลุมตัว
อยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
(   ) ของครอนบาค  (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ 0.944 และจากการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 323 คน ไดคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามเทากับ 0.953 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่  3   คาความเที่ยงของแบบสอบถามการวิจัย

คาความเที่ยงที่ พฤติกรรมภาวะผูนํา

การทดลองใช
(n=30)

กลุมตัวอยาง
(n=323)

1 การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 0.840 0.883

2 การสรางแรงบันดาลใจ 0.778 0.872

3 การกระตุนทางปญญา 0.823 0.830
4 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 0.832 0.851

รวม 0.944 0.953

α
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3.1.3  การเก็บรวบรวมขอมูล
    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1) ขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากประธานโครงการปริญญาเอก สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 3 กลุม
จังหวัดที่สุมมา  แจงใหผูบริหารโรงเรียนในสังกัดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

2)   สงแบบสอบถามพรอมหนงัสอืขอความรวมมอื  และความอนเุคราะหในการตอบแบบ
สอบถามสงถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางและสงทางไปรษณียโดยขอความอนุเคราะหให
ตอบกลับภายใน 20 วัน  ในกรณีไมไดรับตอบกลับคืน ผูวิจัยไดติดตามทวงถามทางไปรษณีย และ
ทางโทรศัพทโดยขอความอนุเคราะหใหสงกลับคืนภายใน 1 สัปดาห อีกครั้งหนึ่ง  และไดรับแบบ
สอบถามมีความสมบูรณคืนมาจํานวน  323  ชุด จากจํานวนที่สงไป 331 ชุดคิดเปน รอยละ  97.58

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรชวยในการกระทําขอมูลโดยโปรแกรม SPSS

for Windows และ LISREL เพื่อหาคาสถิติตางๆ ดังนี้
สถิติบรรยาย
1)    การแจกแจงความถี่และคารอยละ  สําหรับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง
2)   การวิเคราะหคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบและความโดง สําหรับ

การวิเคราะหระดับพฤติกรรมภาวะผูนํา และระดับความสําคัญประเด็นการพัฒนาวิชาชีพที่นํามา
ศึกษา

สถิติอางอิง
  1)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เนื่องจากไดกําหนด

ความสัมพันธระหวางตวัแปรสงัเกตกบัตวัแปรแฝงกอนแลว นัน่คอืตวัแปรสงัเกตจะมคีาน้าํหนกัองค
ประกอบเฉพาะกับตัวองคประกอบเทานั้น (Bollen.1989 ) ในการตัดสิน จะเลือกขอที่มีน้าํหนกัองค
ประกอบ (factor loading) ทีม่นียัสําคญัไวกอน เพือ่ศกึษาวาองคประกอบพฤตกิรรมภาวะผูนาํทีต่รวจ
สอบจากผูเชีย่วชาญเปนจรงิตามขอมลูเชงิประจกัษ

2)  การเปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมภาวะผูนาํ ใชสถิตทิดสอบท ี(t-test) เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่
ระหวางโรงเรยีนขนาดเลก็ และขนาดใหญ และวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (one-way anova) ใช
สถิตทิดสอบเอฟเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่พฤตกิรรมภาวะผูนาํทีม่ปีระสบการณตางกนั และการเปรยีบเทยีบ
ภายหลังแบบเปนคู (pairwise  comparision) เพือ่ตรวจสอบคาเฉลีย่ทีแ่ตกตางจากคาเฉลีย่ตวัอ่ืน กรณี
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พบวามคีาเฉลีย่อยางนอย 1 คู ทีแ่ตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ จงึทาํการทดสอบดวยวธีิของดนั
เนท ซี (Dunnett C method)  หรือวธีิการ เชฟเฟ (Scheffe’ method)

3.1.5  การแปลผลขอมูล
การแปลความหมายของคาสถิติพื้นฐานตาง ๆ  ไดแก คาเฉลี่ยของคะแนนองคประกอบที่

ศึกษา ในกรณีวัดระดับพฤติกรรมภาวะผูนํา  ใชเกณฑการแปลความหมาย  ดังนี้
(สุวิมล  ติรกานันท, 2542)

3.51 – 4.00 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบอยมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบอย
1.51 – 2.50 หมายถึง แสดงพฤติกรรมบางครั้ง
0.51 – 1.50 หมายถึง แสดงพฤติกรรมนานๆครั้ง
0.00 – 0.50 หมายถึง ไมเคยแสดงพฤติกรรม

          ในกรณีวัดระดับความสําคัญประเด็นการพัฒนาวิชาชีพ  ใชเกณฑการแปลความหมาย  ดังนี้
(สุวิมล  ติรกานันท, 2542)

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความสําคัญในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความสําคัญในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความสําคัญในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความสําคัญในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความสําคัญในระดับนอยที่สุด

3.2   การวิจัยเฉพาะกรณี (Case study)
              1)  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study) เปนผูบริหารโรงเรียนที่มีผล
งานดีเดนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปการศึกษา 2547
เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน)  และขนาดใหญ (จํานวน
นักเรียนเกินกวา 300 คนขึ้นไป) ขนาดละ 3 โรงเรียน  รวม 6 แหงไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง
     2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู
นําและแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพตามกรอบการศึกษาวิจัยดังที่กลาวมาแลว
     3)  การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในเชิงพรรณา สรุปตามประเด็น
ตางๆและตามขนาดของโรงเรียนคือขนาดเล็กและขนาดใหญ
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3.3   การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
              การสนทนากลุมเพื่อศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพได
กําหนดกลุมเปาหมายคือ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และผูบริหารโรง
เรียน รวมทั้งสิ้น 12 คน (รายช่ือในภาคผนวก) ซ่ึงไดจัดสนทนากลุมในวันที่ 14 มกราคม 2548 ณ
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  และไดรับความรวมมือจาก
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทํานาที่เปนผูชวยนักวิจัยในการจดบันทึก
ผลการสนทนากลุมใหครอบคลุมประเด็นการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนอยางครบถวนสมบูรณ



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกตาม
ระยะของการวิจัย 2 ระยะ ดังตอไปนี้
           4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยระยะที่ 1

ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงสํารวจ (survey)
ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการ

แจกแจงตัวแปร
            ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           ตอนที ่ 3   ผลการวเิคราะหขอมลูเบือ้งตนของพฤตกิรรมภาวะผูนาํผูบริหารโรงเรยีนประถม
ศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
              ตอนที ่ 4   ผลการวเิคราะหเปรยีบเทยีบระดบัของพฤตกิรรมภาวะผูนาํผูบริหารโรงเรยีน
ประถมศกึษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
           ตอนที ่5  ผลการวเิคราะหประเด็นการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา
               ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา (case study)

4.2   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยระยะที่ 2

4.1    ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยระยะที่ 1
เพื่อใหการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวกและมีความเขาใจมากขึ้น ผูวิจัยใช

สัญลักษณแทนสถติแิละตวัแปรตางๆ ในการนาํเสนอดงันี้
1)  สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปร

CL  หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
IM  หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ
IS    หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญา
IC   หมายถึง       พฤติกรรมภาวะผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
PRO หมายถึง  การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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                  2)  สัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติ
x หมายถึง  คาเฉลี่ย (mean)
S.D. หมายถึง  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
SKEW หมายถึง คาความเบ (skewness)
KUR       หมายถึง  คาความโดง (kurtosis)

                        R2        หมายถึง คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (squared multiple
correlation) หรือ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ

2χ หมายถึง คาสถิติ ไค-สแควร (chi-square)
df หมายถึง        ช้ันแหงความเปนอิสระ (degree of freedom)

                        P           หมายถึง        ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
            GFI     หมายถึง     คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index)

                         AGFI   หมายถึง        ดชันวีดัระดบัความกลมกลนืทีป่รับแลว (adjusted  goodness of
                                                                 fit index)
                       RMSEA  หมายถึง     คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (root

   mean  square error of approximation)
                    SRMR     หมายถึง        คารากที่สองของเศษเหลือที่ทําใหเปนคามาตรฐาน
                                                         (standardized root mean square residual)

        CN         หมายถึง       คาขนาดตัวอยางวิกฤติ  (critical  N)
                      SS หมายถึง        sum of squares

MS หมายถึง mean square
                         t หมายถงึ คาสถิติทดสอบที (t-test)

         F          หมายถึง       คาสถิติทดสอบเอฟ (F-test)

4.1.1  ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงสํารวจ (survey)
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการ

แจกแจงตัวแปร
การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่

ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากโรงเรียน  323 แหงโดยขอมูลของกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางการบริหาร ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง ตัวแบบความเปนผูนําในการบริหารงาน ที่ปรึกษา/พี่เล้ียง และขนาดโรงเรียน ผลการ
วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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   กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมดมีจํานวน 323 คน เปนเพศชายจํานวน 295 คน หรือรอย
ละ 91.30 เปนเพศหญิงจํานวน 28 คน หรือรอยละ 8.70 และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป รอย
ละ 57.60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 51-60 ป ชวงอายุ 31-40 ป และชวง30 ปหรือนอยกวา รอยละ 34.10,
7.10 และ 1.20 ตามลําดับ สวนระดับการศึกษาสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ
63.80 รองลงมาคือระดับปริญญาโท รอยละ 35.30

จํานวนกลุมตัวอยางเมื่อพิจารณาตามตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ตัวแบบความ
เปนผูนําในการบริหารงาน ที่ปรึกษา/พี่เล้ียง และขนาดโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางมีตําแหนงสวน
ใหญเปนผูอํานวยการระดับ 8 รอยละ 70.60 รองลงมาคือผูอํานวยการระดับ 7 และผูอํานวยการ
ระดับ 9 รอยละ 26.90 และ 2.50 ตามลําดับ และระยะเวลาการดํารงตําแหนงสวนใหญอยูในชวง 3-5
ป รอยละ 31.90 รองลงมาคืออยูในชวง 6-10 ป 11 ปหรือมากกวา และ 2 ปหรือนอยกวา รอยละ
27.60, 24.10 และ 16.40 ตามลําดับ สวนตัวแบบ (model) ความเปนผูนําในการบริหารงาน สวน
ใหญไมมีตัวแบบ รอยละ 61.90 รองลงมาคือมีตัวแบบผูนํา รอยละ 38.10 สําหรับที่ปรึกษา/พี่เล้ียง
(mentor) สวนใหญมีที่ปรึกษา รอยละ 55.10 รองลงมาคือไมมีที่ปรึกษา รอยละ 44.90 และขนาด
โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 59.80 รองลงมาคือโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ
40.20 ดังรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 4
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ตารางที่   4      ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สถานสภาพ จํานวน  (n=323) รอยละ
1. เพศ

ชาย 295 91.30
หญิง 28 8.70

2. อายุ
30 ปหรือนอยกวา 4 1.20
31 – 40 ป 23 7.10
41 – 50 ป 186 57.60
51 – 60 ป 110 34.10

3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 206 63.80
ปริญญาโท 114 35.30
อื่นๆ 3 0.90

4. ตําแหนงทางการบริหาร
ผูอํานวยการระดับ 9 8 2.50
ผูอํานวยการระดับ 8 228 70.60
ผูอํานวยการระดับ 7 87 26.90

5. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามขอ 4.
2 ปหรือนอยกวา 53 16.40
3 – 5 ป 103 31.90
6 – 10 ป 89 27.60
11 ปหรือมากกวา 78 24.10

6. การมีตัวแบบ (Model) ความเปนผูนําในการบริหารงาน
ไมมีตัวแบบ 200 61.90
มีตัวแบบผูนํา 123 38.10

7. การมีท่ีปรึกษา/พื่เลี้ยง (Mentor) ในการบริหารงาน
ไมมีท่ีปรึกษา 145 44.90
มีท่ีปรึกษา 178 55.10

8. ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนนอยกวา 300 คน) 130 40.20
ขนาดใหญ (นักเรียน 300 คนขี้นไป) 193 59.80
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํา
       ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กอนจะนาํเสนอผลการวิจัยอ่ืน ๆ ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง             
โดยการใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (confirmatory factor analysis)  เพื่อเปนการ     
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวา  มีความตรงเชิงโครงสราง  (structure validity)  และเพื่อตรวจ
สอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับขอมูล          
เชิงประจักษโดยใชโปรแกรม  LISREL 8.30   ทําการวิเคราะห

สําหรับเหตุผลที่ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในการวิจัยคร้ังนี้เพราะวาการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน มีจุดเดนเหนือกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซ่ึงสรุปได  
3  ประการ   (Bollen , 1989 ; Long , 1983 ; Jöreskog & Sörbom , 1989 ; นงลักษณ  วิรัชชัย, 2542)  
คือ 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน มีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนที่เขมงวดยอมให
ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีความสัมพันธกันไดและขอตกลงเบื้องตนสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงมากกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจซึ่งทําใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองยิ่งขึ้น 
2) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีพื้นฐานทฤษฎีรองรับการ
วิเคราะหเหมาะสมกับการวิจัยที่มีกรอบความคิดเชิงทฤษฎีหรือรูปแบบทางทฤษฎีที่ตองการตรวจ
สอบ  ความสอดคลองกลมกลืน ระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลที่ไดมาวารูปแบบมีความสอด
คลองกลมกลืนมากนอยเพียงใด  และผลการวิเคราะหสามารถแปลความหมายไดงาย และ 3) ผลการ
วิเคราะหขอมูลจะใหคาประมาณพารามิเตอร และมีการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาพารา
มิเตอรทุกคา

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรแฝงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร       
โรงเรียนประกอบดวย 4 องคประกอบ 44 ตัวบงชี้ พบวา องคประกอบที่ 1 (CL) พฤติกรรมผูนําดาน
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.43 ถึง 0.71 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 18 
ถึง 50   องคประกอบที่ 2 (IM) พฤติกรรมผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาน้ําหนักองค
ประกอบอยูระหวาง 0.51 ถึง 0.75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 26 ถึง 56 องคประกอบที่ 3 (IS) พฤติกรรมผูนํา
ดานการกระตุนทางปญญา มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.65 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 16  ถึง 
43  องคประกอบที่ 4 (IC) พฤติกรรมผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาน้ําหนักองค
ประกอบอยูระหวาง 0.53 ถึง 0.69 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 28  ถึง 47
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะหกับคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของ
ตัวโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีความสอดคลองกันดีโดยมีคาดัชนีบงชี้ความกลมกลืนดังนี้ 
คา 2χ  เทากับ  641.76 ที่   df  611 , P  เทากับ  0.19 , RMSEA  เทากับ  0.013 , CN  เทากับ  307.51 
, SRMR  เทากับ  0.038  ,  GFI  เทากับ  0.92  และคา  AGFI  เทากับ  0.87  รายละเอียดผลการ
วิเคราะห ดังตารางที่  5 และภาพที่  2 

ตารางที่ 5    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัด
                   พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน

คาน้ําหนักองคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนาํ

CL IM IS IC R2

1.ขาพเจาประพฤตตัิวใหเปนแบบอยางทีด่ ีใหเกดิประโยชน  แกผูอืน่
ในการทาํงาน

0.48
(0.06)

0.23

2.ขาพเจาพดูและแสดงใหผูอืน่เหน็ถงึคานยิมและความเชือ่ทีย่ดึมัน่
เปนสาํคญั ในการทาํงาน

0.47
(0.05)

0.22

3.ขาพเจาควบคมุอารมณไดในสถานการณวิกฤติ 0.45
(0.06)

0.20

4. ขาพเจาเนนความสาํคญัเรือ่งวิสยัทศัน (Vision) และพรอม ถายทอด
ไปยงัผูรวมงานเปนจดุรวมกนั

0.68
(0.05)

0.46

5.ขาพเจาจะทาํใหผูรวมงานทาํงานกบัขาพเจาดวย ความรูสกึภาคภมูใิจ 0.71
(0.05)

0.50

6. ขาพเจาเนนใหความสาํคญัของการมเีปาหมายและแผนในการ
ทาํงานทีชั่ดเจน

0.63
(0.05)

0.40

7. ขาพเจาคาํนงึถงึประโยชนของสวนรวมมากกวา
    ความสนใจของตวัเอง

0.52
(0.06)

0.27

8. ขาพเจาพจิารณาเรือ่งของคณุธรรมและศลีธรรม
    ประกอบการตดัสนิใจ

0.43
(0.06)

0.18

9. ขาพเจาใหความมัน่ใจกบัผูรวมงานทีจ่ะชนะอปุสรรค   ตางๆได
โดยนําความรู หลักการมาใช

0.52
(0.05)

0.27

10.ขาพเจาแสดงใหเหน็ถงึความแนวแนในอดุมคต ิความเชือ่และคา
นยิมของขาพเจา

0.46
(0.06)

0.21

11. ขาพเจาแสดงใหเหน็ถงึความเฉลยีวฉลาดและความ สามารถในการ
ทาํงาน เปนทีย่อมรบัของผูรวมงาน

0.62
(0.05)

0.38
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ตารางที่ 5    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัด
            พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  (ตอ)

คาน้ําหนักองคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํา
CL IM IS IC R2

12. ขาพเจาแสดงจดุยนืทีชั่ดเจนในการแสดงขอคดิเหน็ ตอปญหาโตแยง
ทีเ่กดิขึน้

0.52
(0.06)

0.27

13.ขาพเจาวางตวัใหเปนทีน่บัถอืของผูอืน่ 0.55
(0.05)

0.30

14. ขาพเจาแสดงใหผูอืน่เหน็ถงึความเชือ่มัน่และศรทัธาในโรงเรยีนอยาง
แทจรงิ

0.43
(0.06)

0.19

15. ขาพเจาแสดงใหผูอืน่รูสกึถงึพลงัอาํนาจ (Power) และ  ความมัน่ใจใน
ตัวเอง

0.52
(0.05)

0.27

16. ขาพเจาพดู แสดงใหผูรวมงานเหน็วาความไววางใจซึง่กนั และกนั
สามารถชวยสรางบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานได

0.66
(0.05)

0.43

17. ขาพเจาเนนย้าํใหเหน็ถงึความสาํคญัของการมจีติสาํนกึรวมกนัใน
การปฏบิติัภารกิจ

0.64
(0.05)

0.41

18. ขาพเจามกัจะพดูในแงดเีกีย่วกับเหตกุารณในอนาคต 0.60
(0.05)

0.33

19. ขาพเจามองการณไกลถงึความเปนไปไดทางเลอืกใหมๆ 0.62
(0.05)

0.38

20. ขาพเจามองปญหาในแงด ีเชิงบวก ใชวิกฤตเิปนโอกาส 0.75
(0.05)

0.56

21. ขาพเจาแสดงความเชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินงานได ตามเปา
ประสงค

0.60
(0.05)

0.36

22. ขาพเจาใหกําลงัใจผูรวมงานเปนการกระตุน
       จติวิญญาณของทมี (Team Spirit)

0.65
(0.05)

0.42

23. ขาพเจาทาํใหผูรวมงานมัน่ใจทีจ่ะดาํเนนิงานใหสาํเรจ็ ตามเปาหมาย
อยางมปีระสทิธภิาพ

0.69
(0.05)

0.47

24. ขาพเจาแสดงความกระตอืรอืรนเมือ่พูดถงึเปาหมาย
   ทีจ่าํเปนตองทาํใหเสรจ็

0.68
(0.05)

0.46
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ตารางที่ 5   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัด
      พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  (ตอ)

คาน้ําหนักองคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํา
CL IM IS IC R2

25. ขาพเจาแสดงใหผูอืน่เหน็วามมุมองเกีย่วกับความเชือ่ธรรมเนยีม
และวสิยัทศันในทรรศนะของขาพเจาเชือ่ถือได

0.59
(0.05)

0.35

26. ขาพเจาทาํหนาทีเ่ปนผูนาํทีเ่ปยมดวยคณุธรรม จรยิธรรม   ประจาํ
โรงเรยีน ต้ังใจแนวแนทีจ่ะทาํงานใหสาํเรจ็ตามทีกํ่าหนด

0.51
(0.05)

0.26

27.ขาพเจาใหความสําคัญกับการจูงใจใหผูรวมงานไดรวมแสดง
ความคิดเห็น

0.47
(0.05)

0.22

28.ขาพเจาทําการตรวจสอบประเด็นสําคัญของปญหา
     ในการทํางานโดยใชขอมูลหลักฐาน

0.57
(0.05)

0.33

29.ขาพเจาแสวงหามมุมองทีแ่ตกตางกนัเมือ่ตองการแกปญหา 0.44
(0.05)

0.19

30.ขาพเจาใชแผนเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหาร 0.61
(0.05)

0.38

31.ขาพเจาขอความรวมมือจากผูอื่นในการมองปญหา
     จากหลายแง หลายมุม

0.40
(0.05)

0.16

32.ขาพเจาวินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบและเปนเอกฉันท
กอนตัดสินใจสั่งการ

0.65
(0.05)

0.43

33.ขาพเจาสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนกรอบและคิดแกปญหาดวยวิธี
การใหมๆ (Reframing)

0.60
(0.05)

0.36

34.ขาพเจาเสนอแนะแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน
     ใหประสบผลสําเร็จ

0.60
(0.05)

0.36

35.ขาพเจานําภาพรวมที่เปนจุดเดนของโรงเรียนมาเปน
     จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน

0.56
(0.05)

0.32

36.ขาพเจาปฏิบัติตอผูรวมงานในฐานะที่เปนบุคคลที่มีความสําคัญ
มากกวาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม

0.53
(0.05)

0.28
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ตารางที่ 5    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัด
      พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  (ตอ)

คาน้ําหนักองคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํา
CL IM IS IC R2

37.ขาพเจาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของผู
รวมงานเปนรายบุคคล

0.59
(0.05)

0.34

38.ขาพเจาฟงเรื่องราวตางๆและความคิดเห็นของผูรวมงานแตละ
บุคคลอยางตั้งใจ  (Good Listener)

0.60
(0.05)

0.36

39.ขาพเจาสนบัสนนุใหผูรวมงานไดพัฒนาจดุเดนของตนเอง 0.63
(0.05)

0.40

40.ขาพเจาใหเวลาในการสอนงานและแนะนํา (Coaching) แกผู
รวมงานเปนรายบุคคล

0.69
(0.05)

0.47

41.ขาพเจาปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานโดยคํานึงถึงความสามารถและ
แรงบันดาลใจที่แตกตางกันระหวางบุคคล

0.68
(0.05)

0.46

42.ขาพเจาใชการประสานงานที่ดี เปนตัวเช่ือม(Bonds)
      ระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง เขาดวยกัน

0.58
(0.05)

0.33

43.ขาพเจาใหการสนับสนุนผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง
   เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตามความตองการแตละคน

0.61
(0.05)

0.37

44. . ขาพเจาใหความสนใจเปนพเิศษแกผูรวมงานซึง่ไมไดรบัความสนใจ
เทาทีค่วรเปนการสรางขวัญกาํลงัใจทีด่ใีนองคการ

0.57
(0.05)

0.32

χ2     =  641.76 ,  df  = 611 ,   P-value = 0.19 ,  RMSEA  =  0.013  ,CN = 307.51 , SRMR =  0.038
GFI = 0.92 ,  AGFI = 0.87  , CL คือ พฤติกรรมผูนําดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  , IM  คือ  พฤติกรรมผูนํา
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ,  IS คือ  พฤติกรรมผูนําดานการกระตุนทางปญญา  ,
 IC  คือ    พฤติกรรมผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
              การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามในดาน การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ    การสรางแรงบันดาลใจ    การกระตุน
ทางปญญา   และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนมี
คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.36 คาความเบเปนลบ (negatively 
skewed) เทากับ –0.32 แสดงวารูปรางการแจกแจงของขอมูลพฤติกรรมภาวะผูนําเปนโคงเบซาย       
( skewness to the left) เนื่องจากขอมูลบางคามีคาต่ํามากจึงทําใหคาเฉลี่ยนอยกวาคามัธยฐาน ( กัลยา 
วานิชยบัญชา, 2546 ) คาความโดงเทากับ –0.63 แสดงวารูปรางการแจกแจงขอมูลขององคประกอบ
พฤติกรรมภาวะผูนํามียอดสูงหรือโคงมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกระตุนทาง
ปญญามีคาความโดงเทากับ –0.29 ซ่ึงมีคาใกลศูนยมากกวาดานอื่นๆ แสดงวารูปรางการแจกแจง
ของขอมูลโดงนอยกวาดานอื่นๆ

เมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรม
ภาวะผูนําในภาพรวมอยูในระดับบอย (X  = 3.36) เมือ่พจิารณาเปนรายดานทีแ่สดงพฤตกิรรมภาวะ
ผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (X  = 3.45) รองลงมาคอื การสราง
แรงบนัดาลใจ (X  = 3.37) สวนดานทีม่คีาเฉลีย่ต่าํสดุคอื การกระตุนทางปญญา (X  = 3.24) ดงัราย
ละเอยีดแสดงไวในตารางที ่6

ตารางที่ 6    ระดับ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในรายดานและภาพรวม

ระดับพฤติกรรมพฤติกรรมภาวะผูนํา

x S.D. SKEW KUR แปลความ
1.  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2.  การสรางแรงบันดาลใจ
3.  การกระตุนทางปญญา
4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

3.45
3.37
3.24
3.30

0.36
0.44
0.43
0.43

-0.45
-0.46
-0.20
-0.14

-0.50
-0.56
-0.29
-0.88

บอย
บอย
บอย
บอย

รวม 3.36 0.36 -0.32 -0.63 บอย
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ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการมีอิทธิ
พลอยางมีอุดมการณ พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.36 คา
ความเบเทากับ –0.45 และคาความโดงเทากับ –0.50 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูใน
ระดับบอย (X  = 3.45) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมากมคีาเฉล่ียสูงสดุ
คอื การคาํนงึถึงประโยชนสวนรวมมากกวาความสนใจของตวัเอง (X  = 3.79) รองลงมาซึง่อยูในระดบั
บอยมากคอื การแสดงใหผูอ่ืนเหน็ถึงความเชือ่มัน่และศรทัธาในโรงเรยีนอยางแทจริง (X  = 3.55) และ
การประพฤตติวัใหเปนแบบอยางทีด่ใีหเกดิประโยชนแกผูอ่ืนในการทาํงาน (X  = 3.54) สวนขอทีม่คีา
เฉลีย่นอยทีสุ่ดคอื การควบคมุอารมณไดในสถานการณวกิฤต ิ (X  = 3.13) ดงัรายละเอยีดแสดงไวใน  
ตารางที ่7

ตารางที่ 7    ระดับ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการมีอิทธิพล
       อยางมีอุดมการณ

ระดับพฤติกรรมพฤติกรรมภาวะผูนํา

x S.D. SKEW KUR แปล
ความ

1.ขาพเจาประพฤติตัวใหเปนแบบอยางที่ดี ใหเกิดประโยชน  แกผู
อื่นในการทํางาน

3.54 0.54 -0.83 1.03 บอย
มาก

2.ขาพเจาพูดและแสดงใหผูอื่นเห็นถึงคานิยมและความเชื่อที่ยึดมั่น
เปนสําคัญ ในการทํางาน

3.43 0.58 -0.43 -0.71 บอย

3.ขาพเจาควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ 3.13 0.70 -0.19 -0.94 บอย
4. ขาพเจาเนนความสาํคญัเรือ่งวิสยัทศัน (Vision) และพรอม ถายทอด
ไปยงัผูรวมงานเปนจดุรวมกนั

3.45 0.67 -0.83 0.90 บอย

5.ขาพเจาจะทาํใหผูรวมงานทาํงานกบัขาพเจาดวย ความรูสกึภาคภมูใิจ 3.53 0.60 -0.88 -0.22 บอย
มาก

6. ขาพเจาเนนใหความสาํคญัของการมเีปาหมายและแผนในการทาํงาน
ทีชั่ดเจน

3.52 0.56 -0.62 -0.67 บอย
มาก

7. ขาพเจาคาํนงึถงึประโยชนของสวนรวมมากกวา
    ความสนใจของตวัเอง

3.79 0.43 -1.77 2.07 บอย
มาก
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ตารางที่ 7    ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการมีอิทธิพล
      อยางมีอุดมการณ  (ตอ)

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมภาวะผูนํา x S.D. SKEW KUR แปล

ความ
8. ขาพเจาพจิารณาเรือ่งของคณุธรรมและศลีธรรม
    ประกอบการตดัสนิใจ

3.72 0.48 -1.42 0.96 บอย
มาก

9. ขาพเจาใหความมัน่ใจกบัผูรวมงานทีจ่ะชนะอปุสรรค   ตางๆได โดย
นาํความรู หลักการมาใช

3.49 0.58 -0.63 -0.57 บอย

10.ขาพเจาแสดงใหเหน็ถงึความแนวแนในอดุมคต ิความเชือ่และคา
นยิมของขาพเจา

3.34 0.70 -0.69 -0.29 บอย

11. ขาพเจาแสดงใหเหน็ถงึความเฉลยีวฉลาดและความ สามารถในการ
ทาํงาน เปนทีย่อมรบัของผูรวมงาน

3.15 0.65 -0.37 0.16 บอย

12. ขาพเจาแสดงจดุยนืทีชั่ดเจนในการแสดงขอคดิเหน็ ตอปญหาโต
แยงทีเ่กดิขึน้

3.32 0.65 -0.63 0.37 บอย

13.ขาพเจาวางตวัใหเปนทีน่บัถอืของผูอืน่ 3.44 0.56 -0.34 -0.86 บอย

14. ขาพเจาแสดงใหผูอืน่เหน็ถงึความเชือ่มัน่และศรทัธาในโรงเรยีน
อยางแทจรงิ

3.55 0.62 -1.22 1.19 บอย
มาก

15. ขาพเจาแสดงใหผูอืน่รูสกึถงึพลงัอาํนาจ (Power) และ  ความมัน่ใจ
ในตวัเอง

3.24 0.68 -0.34 -0.83 บอย

16. ขาพเจาพดู แสดงใหผูรวมงานเหน็วาความไววางใจซึง่กนั และกนั
สามารถชวยสรางบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานได

3.53 0.59 -0.83 -0.30 บอย
มาก

17. ขาพเจาเนนย้าํใหเหน็ถงึความสาํคญัของการมจีติสาํนกึรวมกนัใน
การปฏบิติัภารกิจ

3.52 0.63 -1.03 0.36 บอย
มาก

รวม 3.45 0.36 -0.45 -0.50 บอย

ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการสราง
แรงบันดาลใจพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  3.37  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.44            
คาความเบเทากับ –0.46 และคาความโดงเทากับ –0.56 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับ
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บอย (X  = 3.37) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การให
กาํลังใจผูรวมงานเปนการกระตุนจติวญิญาณของทมี (Team Spirit) (X  = 3.46) รองลงมาซึง่อยูในระดบั
บอยคอื การทาํใหผูรวมงานมัน่ใจทีจ่ะดาํเนนิงานใหสําเรจ็ตามเปาหมายอยางมปีระสิทธภิาพ     (X  = 
3.44) และทาํหนาทีเ่ปนผูนาํทีเ่ปยมดวยคณุธรรม จริยธรรม ประจาํโรงเรียนตัง้ใจแนวแนทีจ่ะทาํงานให
สําเรจ็ตามทีก่าํหนด (X  = 3.41) สวนขอทีม่คีาเฉล่ียนอยทีสุ่ดคอื การมองปญหาในแงด ี      เชงิบวก ใช
วกิฤตเิปนโอกาส (X  = 3.23) ดงัรายละเอยีดแสดงไวในตารางที ่8

ตารางที่  8    ระดับ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการสรางแรง
        บันดาลใจ

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมภาวะผูนํา x S.D. SKEW KUR แปล

ความ
1. ขาพเจามกัจะพดูในแงดเีกีย่วกบัเหตกุารณในอนาคต 3.37 0.63 -0.48 -0.66 บอย
2. ขาพเจามองการณไกลถงึความเปนไปไดทางเลอืกใหมๆ 3.32 0.65 -0.70 0.63 บอย
3. ขาพเจามองปญหาในแงด ีเชงิบวก ใชวกิฤตเิปนโอกาส 3.23 0.65 -0.35 -0.74 บอย
4. ขาพเจาแสดงความเชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินงานได
ตามเปาประสงค

3.39 0.62 -0.60 0.37 บอย

5. ขาพเจาใหกาํลังใจผูรวมงานเปนการกระตุน
       จติวญิญาณของทมี (Team Spirit)

3.46 0.58 -0.54 -0.64 บอย

6. ขาพเจาทาํใหผูรวมงานมัน่ใจทีจ่ะดาํเนนิงานใหสําเรจ็ ตาม
เปาหมายอยางมปีระสิทธภิาพ

3.44 0.60 -0.54 -0.62 บอย

7. ขาพเจาแสดงความกระตอืรือรนเมือ่พดูถึงเปาหมาย
   ทีจ่าํเปนตองทาํใหเสรจ็

3.38 0.65 -0.58 -0.66 บอย

8. ขาพเจาแสดงใหผูอ่ืนเหน็วามมุมองเกีย่วกบัความเชือ่ธรรม
เนยีมและวสัิยทศันในทรรศนะของขาพเจาเชือ่ถือได

3.32 0.66 -0.45 -0.74 บอย

9. ขาพเจาทาํหนาทีเ่ปนผูนาํทีเ่ปยมดวยคณุธรรม จริยธรรม
ประจาํโรงเรียน ตัง้ใจแนวแนทีจ่ะทาํงานใหสําเรจ็ตามที่
กาํหนด

3.41 0.60 -0.46 -0.66 บอย

รวม 3.37 0.44 -0.46 -0.56 บอย
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ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการกระตุน
ทางปญญาพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43 คาความเบ
เทากับ  –0.20 และคาความโดงเทากับ –0.29 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับบอย        
(X  = 3.24) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การใหความ
สําคญักบัการจงูใจใหผูรวมงานไดรวมแสดงความคดิเหน็ (X  = 3.45) รองลงมาซึง่อยูในระดบับอยคอื 
การนาํภาพรวมทีเ่ปนจดุเดนของโรงเรยีนมาเปนจดุเนนในการพฒันาโรงเรยีน (X  = 3.35) และทาํการ
ตรวจสอบประเดน็สาํคญัของปญหาในการทาํงานโดยใชขอมลูหลักฐาน (X =3.24) สวนขอทีม่คีาเฉล่ีย
นอยที่สุดมีสองรายการคือ ใชแผนเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหาร และสนับสนุนใหมีการ
เปลีย่นกรอบและคดิแกปญหาดวยวธีิการใหมๆ  (Reframing) (X  = 3.13)   ดงัรายละเอยีดแสดงไวใน
ตารางที ่9

ตารางที่ 9    ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการกระตุน
       ทางปญญา

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมภาวะผูนํา x S.D. SKEW KUR แปล

ความ
1.ขาพเจาใหความสําคัญกับการจูงใจใหผูรวมงานไดรวม
แสดง ความคิดเห็น

3.45 0.59 -0.55 -0.62 บอย

2.ขาพเจาทําการตรวจสอบประเด็นสําคัญของปญหา
     ในการทํางานโดยใชขอมูลหลักฐาน

3.24 0.63 -0.26 -0.65 บอย

3.ขาพเจาแสวงหามมุมองทีแ่ตกตางกนัเมือ่ตองการแกปญหา 3.16 0.64 -0.16 -0.63 บอย
4.ขาพเจาใชแผนเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหาร 3.13 0.66 -0.27 -0.25 บอย

5.ขาพเจาขอความรวมมือจากผูอ่ืนในการมองปญหา
     จากหลายแง หลายมุม

3.21 0.67 -0.28 -0.81 บอย

6.ขาพเจาวินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบและเปนเอก
ฉันท กอนตัดสินใจสั่งการ

3.24 0.70 -0.60 -0.02 บอย

7.ขาพเจาสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนกรอบและคิดแกปญหา
ดวยวิธีการใหมๆ (Reframing)

3.13 0.70 -0.52 0.21 บอย
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ตารางที่ 9    ระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการกระตุน
       ทางปญญา (ตอ)

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมภาวะผูนํา x S.D. SKEW KUR แปล

ความ
8.ขาพเจาเสนอแนะแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงาน
     ใหประสบผลสําเร็จ

3.23 0.63 -0.22 -0.63 บอย

9.ขาพเจานําภาพรวมที่เปนจุดเดนของโรงเรียนมาเปน
     จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน

3.35 0.62 -0.56 0.19 บอย

รวม 3.24 0.43 -0.20 -0.29 บอย

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการคํานึงถึง
ปจเจกบุคคลพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43 คาความเบ
เทากับ –0.32 และคาความโดงเทากับ –0.63 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลอยูในระดับบอย     
(X  = 3.30) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การฟงเรือ่ง
ราวตางๆและความคดิเหน็ของผูรวมงานแตละบคุคลอยางตัง้ใจ  (X  = 3.35) รองลงมาซึง่อยูในระดบั
บอยคอื การใหคาํแนะนาํทีเ่ปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานเปนรายบคุคล (X  = 3.34) 
และใชการประสานงานทีด่เีปนตวัเชือ่ม ระหวางคร ู นกัเรยีนและผูปกครองเขาดวยกนั (X  = 3.33) 
สวนขอทีม่คีาเฉล่ียนอยทีสุ่ดคอื ใหเวลาสอนงานและแนะนาํ แกผูรวมงานเปนรายบคุคล (X =3.14)    
ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที ่ 10
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ตารางที่ 10    ระดับ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในดานการคํานึงถึง
         ความเปนปจเจกบุคคล

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมภาวะผูนํา x S.D. SKEW KUR แปล

ความ
1.ขาพเจาปฏิบัติตอผูรวมงานในฐานะที่เปนบุคคลที่มี
ความสําคัญ  มากกวาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม

3.31 0.73 -0.70 0.01 บอย

2.ขาพเจาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนา
ของผูรวมงานเปนรายบุคคล

3.34 0.62 -0.38 -0.14 บอย

3.ขาพเจาฟงเรื่องราวตางๆและความคิดเห็นของผูรวมงาน
แตละบุคคลอยางตั้งใจ  (Good Listener)

3.35 0.59 -0.27 -0.67 บอย

4.ขาพเจาสนบัสนนุใหผูรวมงานไดพฒันาจดุเดนของตนเอง 3.31 0.68 -0.54 -0.54 บอย
5.ขาพเจาใหเวลาในการสอนงานและแนะนํา (Coaching)
แกผูรวมงานเปนรายบุคคล

3.14 0.66 -0.15 -0.72 บอย

6.ขาพเจาปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานโดยคํานึงถึงความ
สามารถและแรงบันดาลใจที่แตกตางกันระหวางบุคคล

3.30 0.63 -0.34 -0.68 บอย

7.ขาพเจาใชการประสานงานที่ดี เปนตัวเชื่อม(Bonds)
      ระหวางครู นักเรียนและผูปกครอง เขาดวยกัน

3.33 0.56 0.01 -0.55 บอย

8.ขาพเจาใหการสนับสนุนผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง
   เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตามความตองการแตละคน

3.29 0.63 -0.32 -0.19 บอย

9.ขาพเจาใหความสนใจเปนพเิศษแกผูรวมงานซึง่ไมไดรับความ
สนใจเทาทีค่วรเปนการสรางขวญักาํลังใจทีด่ใีนองคการ

3.29 0.58 -0.06 -0.44 บอย

รวม 3.30 0.43 -0.32 -0.63 บอย

ตอนที ่4  ผลการวเิคราะหเปรียบเทยีบระดบัของพฤตกิรรมภาวะผูนาํผูบรหิารโรงเรยีนประถม
ศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
             1)   ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรง
เรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนเกินกวา 300 คนขึ้นไป)
โดยการทดสอบคาที  (t-test) ของความแตกตางระหวาง 2 คาเฉลี่ยที่เปนอิสระตอกันและมีความ
แปรปรวนของประชากรไมแตกตางกัน พบวา   คาเฉลี่ยพฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ   โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําทั้งภาพรวมและรายดานของผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญมีมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 11

ตารางที่ 11    ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถม
        ศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน

ขนาดเล็ก

(n=130)

ขนาดใหญ

(n=193)

รวม

(n=323)
พฤติกรรมภาวะผูนํา

x        S.D. x         S.D. x       S.D.

t

p-

values

1.การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 3.31   0.33 3.54    0.34 3.45   0.36 -5.718** 0.000

2.การสรางแรงบันดาลใจ 3.22   0.44 3.47    0.41 3.37   0.44 -5.310** 0.000

3.การกระตุนทางปญญา 3.05   0.38 3.36    0.41 3.24   0.43 -6.865** 0.000

4.การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.11   0.40 3.42    0.40 3.30   0.43 -6.522** 0.000
รวม 3.20   0.33 3.46    0.34 3.36   0.36 -6.877** 0.000

        ** P < 0.01
2) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่

มีประสบการณการบริหารตางกันคือ 2ป/นอยกวา  3-5 ป  6-10 ป  และ11ป/มากกวา  ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA) โดยใชสถิติทดสอบเอฟ ( F-test)
              ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอตกลงทางสถิติ คือ วิเคราะหความแปรปรวนของประชากร 
(test of homogeneity of variance) ซ่ึงพิจารณาที่คา Lavene statistic หากพบวาความแปรปรวนของ
ประชากรแตละกลุมไมเทากัน ก็จะทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 
Dunnett C และหากพบวาความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมเทากัน จะทําการวิเคราะหดวย
วิธีการของ Scheffe’ ตอไป

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนของประชากร (test of homogeneity of variance) ซ่ึง
พิจารณาที่คา Lavene statistic พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญา  การคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล และในภาพรวม มีความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมไมเทากันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงตองทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี
การของ Dunnett C
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สําหรับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน  ระหวาง
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารตางชวงเวลากัน โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งในภาพรวม
และ  3 รายดานคือ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล ซ่ึงผูวจิยัจะทาํการวเิคราะหความแตกตางคาเฉลีย่เปนรายคูตอไป และพบวา การสรางแรง
บันดาลใจมีความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมเทากัน จึงทําการวิเคราะหดวยวิธีการของ 
Scheffe’ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 12

      

ตารางที่ 12    ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
        ผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณการดํารงตําแหนง

THV.
ที่ พฤติกรรมภาวะผูนํา แหลงความ

แปรปรวน

df SS. MS. F-ratio
Levene st. Sig.

ระหวางกลุม 3 0.781 0.260 2.065 2.342 0.073
ภายในกลุม 319 40.215 0.1261. การมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ (CL)
รวม 322 40.995
ระหวางกลุม 3 1.816 0.605 3.184* 1.118 0.342
ภายในกลุม 319 60.733 0.1902.

การสรางแรงบันดาลใจ
(IM)

รวม 322 62.550
ระหวางกลุม 3 1.845 0.615 3.475* 6.911** 0.000
ภายในกลุม 319 56.346 0.1773.

การกระตุนทางปญญา
(IS)

รวม 322 58.191
ระหวางกลุม 3 1.758 0.586 3.274* 4.352** 0.005
ภายในกลุม 319 57.084 0.1794.

การคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล (IC)

รวม 322 58.842
ระหวางกลุม 3 1.168 0.389 3.085* 2.583** 0.001
ภายในกลุม 319 40.275 0.126รวม
รวม 322 41.443

   *P < 0.05       ** P < 0.01
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) ดานการสรางแรงบันดาลใจ จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของ     
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัย
สําทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบ
การณ 3-5 ป  แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 
11ป/มากกวา มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 13

ตารางที่  13   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
        ดานการสรางแรงบันดาลใจจําแนกตามประสบการณการดํารงตาํแหนงผูบริหาร
       โรงเรียนรายคูดวยวิธิการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ประสบการณ
2ป/นอยกวา 3-5 ป 6-10 ป 11 ป/มากกวา

ประสบการณ X 3.34 3.31 3.34 3.50
2ป/นอยกวา 3.34 - 0.0342 0.0008 0.1576
3-5 ป 3.31 - - 0.0350 0.1918*
6-10 ป 3.34 - - - 0.1569
11 ป/มากกวา 3.50 - - - -

        *  P <  .05

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett C 
ดานการกระตุนทางปญญา จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร      
โรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบการณ 
3-5 ป  แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/
มากกวา มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 14



72

ตารางที่  14    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
         ดานการกระตุนทางปญญา จําแนกตามประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหาร
        โรงเรียนรายคูดวยวิธิการของ  Dunnett  C

ประสบการณ
2ป/นอยกวา 3-5 ป 6-10 ป 11 ป/มากกวา

ประสบการณ X 3.18 3.16 3.27 3.35
2ป/นอยกวา 3.18 - 0.0217 0.0881 0.1673
3-5 ป 3.16 - - 0.1098 0.1890*
6-10 ป 3.27 - - - 0.0792
11 ป/มากกวา 3.35 - - - -

        *  P <  .05
                ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett C
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 2ป/นอยกวาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหาร
ประสบการณ 2ป/นอยกวา  แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
บริหารโรงเรียน11ป/มากกวา มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 2ป/นอย
กวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
                      ดานการการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกตามประสบการณการดํารง
                     ตําแหนงผูบริหารโรงเรียนราย คูดวยวิธิการของ Dunnett C

ประสบการณ
2ป/นอยกวา 3-5 ป 6-10 ป 11 ป/มากกวา

ประสบการณ X 3.20 3.28 3.26 3.42
2ป/นอยกวา 3.20 - 0.0750 0.0601 0.2154*
3-5 ป 3.28 - - 0.0419 0.1405
6-10 ป 3.26 - - - 0.1554
11 ป/มากกวา 3.42 - - - -

        *  P <  .05

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett C
โดยรวม จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบ
การณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบการณ 3-5 ป  แสดงวาพฤติ
กรรมภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา มีมาก
กวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังราย
ละเอียดแสดงไวในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16     ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
โดยรวมจําแนกตามประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนรายคูดวยวิธิการ

                       ของ Dunnett C

ประสบการณ
2ป/นอยกวา 3-5 ป 6-10 ป 11 ป/มากกวา

ประสบการณ X 3.320 3.318 3.33 3.46
2ป/นอยกวา 3.320 - 0.0021 0.0127 0.1435
3-5 ป 3.318 - - 0.0148 0.1457*
6-10 ป 3.33 - - - 0.1309
11 ป/มากกวา 3.46 - - - -

        *  P <  .05

             ตอนที ่5  ผลการวเิคราะหประเด็นการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา
ผลการศึกษารายการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ  ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบ

สอบถามโดยจัดลําดับความสําคัญในประเด็นตางๆ พบวารายการพัฒนาผูบริหารที่มีความสําคัญใน
ระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด ใน 3ลําดับคือ การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม ( x =

4.17) รองลงมา คือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   ( x = 3.59 )  และมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางาน

เต็มศักยภาพ (  x  =3.38) สําหรับประเด็นที่เห็นวามีความสําคัญในระดับนอย จํานวน 3 รายการคือ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ ( x = 2.22)  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถาน

การณ ( x = 2.20) และใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  ( x = 1.99 )  ดังรายละเอียด
แสดงไวในตารางที่ 17
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ตารางที่ 17    ลําดับความสําคัญองคประกอบการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน

ลําดับ
ความ
สําคัญ

ประเด็นการพัฒนาผูบริหาร x S.D. SKEW KUR

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

10.
11.
12.
13.
14.

กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
เปนผูนําและสรางผูนํา
ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน
เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอื่น
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

4.17
3.59
3.38
3.36
3.28
3.15
3.08
3.07
2.98
2.88
2.74
2.22
2.20
1.99

1.10
1.04
1.07
1.11
1.44
1.09
1.05
1.08
1.14
1.07
1.09
1.17
1.09
0.99

-1.32
-0.40
-0.18
-0.32
-0.42
-0.12
-0.01
-0.01
0.12
0.27
0.27
0.62
0.51
0.84

1.01
-0.41
-0.60
-0.53
-1.16
-0.64
-0.55
-0.46
-0.68
-0.64
-0.46
-0.49
-0.65
0.14

4.2   ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา (case study)
ผลการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําและขอเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารโรงเรียน

จากกรณีศึกษา (case study)จํานวน 6 โรงเรียนที่มีผลงานดีเดน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก
(จํานวนนักเรียนไมเกิน 300 คน) จํานวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนเกิน
กวา 300 คนขึ้นไป) จํานวน 3 โรงเรียน ไดผลสรุปการศึกษาดังตอไปนี้
              1)   โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียน ก.  สถานที่ตั้งในเขตอําเภอหนองสองหอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 3 เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 225 คน  ครู/
อาจารย 15  คน และนักการภารโรง 2 คนโรงเรียนมีวิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาดังนี้
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วิสัยทัศน   นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และเปนแหลงเรียนรู
แหงการปฏิรูปการศึกษา

เปาประสงค  1) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีความรูและเปนคนดีของสังคม  2)
นักเรียนมีความสามารถใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันได  3) ครูทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักย
ภาพ และ 4) โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูแหงการปฏิรูปการศึกษา

ยุทธศาสตร 1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ   รอยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรูและทักษะจากหลักสูตรและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ตลอดทั้งมีความรูดานคอมพิวเตอร  2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ  รอยละของบุคลากรที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และสามารถพัฒนาตนเองสูมาตรฐานครูมืออาชีพ  3) สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม  ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ  จํานวนงานโครงการที่ประสบผลสําเร็จจาการบริหารจัดการตามเปาหมาย

ผลงานดีเดนของโรงเรียน  1)ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน เร่ืองระบบดูแลนักเรียนตาม
โครงการสานสายใยครูและศิษย ป พศ.2546 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3  2) 
เปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ ดี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขป 
พศ. 2547  3) นักเรียนไดรับรางวัลในการประกวดเรียงความ  การแขงขัน Crossword Games รางวัล
ความประพฤติดีและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และการแขงขันวาดภาพดวยคอมพิวเตอร  4) ครูได
รับรางวัลเปนบุคลากรตนแบบปฏิรูปการเรียนรูครูเกีรติยศ 1 คน และ ผานการประเมินมาตรฐานใน
ระดับเหรียญทองจํานวน 4 คน  5) ผูบริหารโรงเรียน เปนขาราชการพนักงานของรัฐตัวอยาง ป พศ. 
2545  6) นักการภารโรงไดผานการประเมินมาตรฐานในระดับเหรียญทอง  ปพศ .  2545
              การใชภาวะผูนําในการบริหารงานโรงเรียน    ผูบริหารโรงเรียน เปนผูนําที่ยึดตัวแบบใน
ความเปนผูนําสําหรับการบริหารจาก ศึกษานิเทศนเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี มีคําขวัญประจํา
ใจวา  เตรียมไวกอนนานแลว  ซ่ึงหมายถึงการทํางานทุกอยางจะตองมีการวางแผนการเตรียมไวเปน
อยางดี พรอมที่จะดําเนินงานตลอดเวลา ถือเปนวิสัยทัศนที่มุงความสําเร็จของงานเปนที่ตั้งโดย
เพื่อนรวมงานทุกคนจะตองตื่นตัวอยูเสมอ  เนนความเปนแบบอยางที่ดีทุมเทเวลาเพื่องานโรงเรียน
อยางจริงจัง สนใจจดจองานแมวันหยุดราชการก็จะมาทํางานเสมอ ทําใหคณะครูสวนใหญมา
ทํางานตลอด และทําดวยความสุข   การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน มีการปรับปรุงหองเรียนและ
แหลงเรียนรูใหทันสมัยเหมาะสม ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร อาคารประกอบตางๆ ทําใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น และสงผลใหผูปกครองเกิดความไววางใจนําบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงในอดีต จะมีจํานวนนักเรียนลดลงเพราะผูปกครองสงไปเรียนที่ อําเภอพลหรือ
อําเภอเมืองขอนแกน  



77

สําหรับประเด็นการพัฒนาผูบริหารไดใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับเปน 3 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ประกอบดวย การพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ใชกฎระเบียบในการ

บริหาร วางแผนงาน กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสราง
คานิยม และมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ

กลุมที่ 2 ไดแก  พัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น เนนสราง
บรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค และ
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ

กลุมที่ 3  ไดแก การเปนผูนําและสรางผูนํา  พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสิน
ใจรวมกับผูอ่ืน  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี และใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

โรงเรียน ข.  สถานที่ตั้งในเขตอําเภอมัญจาคีรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 2 เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 168 คน  ครู/อาจารย        
9  คน และนักการภารโรง 1 คน (ใชเงินบริจาคของครูและกรรมการสถานศึกษาจัดจางรายเดือน) 
โรงเรียนมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาดังนี้

วิสัยทัศน  เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ เชื่อมือและเชื่อใจของชุมชน
ยุทธศาสตร  1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีทักษะ 

มีความรูคูคุณธรรม เปนคนดี คนเกง และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  2) พัฒนา
สภาพแวดลอม บริเวณ อาคารสถานที่ ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนสถาน
ที่พักผอนหยอนใจของบุคลากรและชุมชน  3) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
สามารถ มีเทคนิคและทักษะ เพื่อเปนเครือขายสรางองคความรูที่เขมแข็ง  4) สงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการบริหาร พัฒนาระบบบริหารใหสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว 
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพผลงานดีเดน    1)ชนะเลิศที่ 1 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
มีมาตรฐานดีเดน ระดับคุณภาพดีเยี่ยมจังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2544   2) เกียรติบัตรนักเรียน
ประถมศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจําปการศึกษา 2544 จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแกน  3) ครูไดรับรางวัลเกียรติยศ Teacher Award จากจังหวัดขอนแกน สาขา การสอน
คอมพิวเตอร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  4) ผูบริหาร  ไดรับรางวัลเกียรติยศ 
Teacher Award จากจังหวัดขอนแกน สาขา     ผูบริหารโรงเรียน

การใชภาวะผูนําในการบริหารงานโรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผูนําทั้ง 4 
ดานอยูในระดับมาก ซ่ึงจากพฤติกรรมที่ปรากฏจากการสังเกตและการสัมภาษณผูรวมงานในโรง
เรียน โดยเฉพาะดานมนุษยสัมพันธทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน คือทําใหไดรับความรวมมือ
และสนับสนุนเปนอยางดีจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ินและศิษย
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เกาของโรงเรียน เปนตน  สําหรับหลักการพัฒนาโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จคือ ยุทธศาสตรการ
มองเห็นกอนคนอื่น สรางวิสัยทัศนกวางไกล คิดเร็ว ทําเร็ว ไมกลัวความลมเหลว  บริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม รวมคิดรวมทํา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ( School-Base Management) ใหผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย วิเคราะหปญหา กําหนด
นโยบาย วางแผน จัดสรรงบประมาณ การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยมีผูบริหาร    
โรงเรียนเปนคนประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดรวมงาน
พัฒนาการศึกษามุงสูโรงเรียนแหงคุณภาพ

สําหรับประเด็นการพัฒนาผูบริหารไดใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับเปน 3 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ประกอบดวย การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก

สถานการณ รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค การพัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริม
สรางคานิยม ตลอดจนการพัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน

กลุมที่ 2 ไดแก กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางาน
เต็มศักยภาพ เปนผูนําและสรางผูนํา รวมทั้งการพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

กลุมที่ 3 ไดแก การพัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น รายงาน
ผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การใชกฎระเบียบใน
การบริหาร วางแผน และเนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม

นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนไดกลาวถึง ผูบริหารมืออาชีพ หมายถึงการบริหารตลอดเวลา
ในอาชีพงานบริหาร   มุงพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน สอนบุตรหลานใหมีคุณภาพ ใหชุมชนรับ
ทราบและสนับสนุน เพิ่มพูนประสบการณดานเทคโนโลยี และทักษะความรูดีมีคุณธรรม

โรงเรียน ค.  สถานที่ตั้งในเขตอําเภอหนองสองหอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 3 เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น       
98 คน   ครู 5  คน และนักการภารโรง 1 คน   โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาดังนี้

วิสัยทัศน  ภายในปการศึกษา 2549 เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต มี
ทักษะในการปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีสมัยใหม มีจิตสํานึกในการสรางสรรค เนนอนุรักษศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ครูไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย

เปาหมาย  1)นักเรียนในวัยที่ตองเขาเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับบริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและโดยเสมอภาคกัน  2)นักเรียนอยางนอยรอยละ 95 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ 2  3)ครูทุกมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีมาตรฐานตามมาตร



79

ฐานวิชาชีพ  4)โรงเรียนบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  ประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

ผลงานดีเดน      1) ชนะเลิศ ระดับกลุมโรงเรียน ในดานการจัดการศึกษาพิเศษดีเดน และ
พัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขนาดเล็ก ปการศึกษา 2544   2) ครูสอนศิลปศึกษา สอนภาษา
ไทยดีเดน ระดับกลุมโรงเรียน  3) ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ระดับกลุมโรงเรียน  ระดับอําเภอและ
ระดับเขตมิตรภาพปการศึกษา 2544-2545  4) นักเรียนไดรางวัลชนะเลิศระดับกลุมดานกีฬา เซปค
ตะกรอ วอลเลยบอล กองเชียร และกรีฑาอนุบาล ปการศึกษา 2544-2545
          พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสรุปในแตละดานดังนี้  1) การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ    ผูบริหารไดแสดงใหเห็นถึงความมีวิสัยทัศนและถายทอดไปยังผูตามมากโดยการวาง
แผนปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดเปาหมาย  มีความเปน
กันเองและยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงานและสรางความสามัคคีในทีมงาน เปนแบบอยางที่ดี
ในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงานและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  2)  การสรางแรงบันดาลใจ   
ผูบริหารชวยใหครูมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจของโรงเรียนโดยพยายาม
ใหกําลังใจทุกคนตั้งใจทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีแผนพัฒนา
บุคลากร การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  3) การกระตุนทาง
ปญญา  ผูบริหารกระตุนครูใหตระหนักถึงปญหาตางๆ โดยจัดประชุม ปรึกษาหารือ ในประเด็น
ปญหาที่ตองแกไข และพยายามหาทางแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ และเกิดผลงานจนประสบผล
สําเร็จ โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับกลุมโรงเรียนและระดับอื่นๆ  4)  การคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล  ผูบริหารใหการดูแลผูอ่ืนในลักษณะเปนโคชและเปนที่ปรึกษาสําหรับครูทุกคน
และใหกําลังใจในการทํางานตลอดทั้งสงเสริมใหศึกษา อบรม ดูงานอยางสม่ําเสมอ

สําหรับประเด็นการพัฒนาผูบริหารไดใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับเปน 3 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ประกอบดวยการกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม และพัฒนาความมี

ประสิทธิภาพของโรงเรียน การใชกฎระเบียบในการบรหิารวางแผนงาน รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอื่นอยางสรางสรรคและมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ

กลุมที่ 2 ไดแกการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ เปนผูนําและสรางผูนํา
พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี

กลุมที่ 3 ไดแกการพัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น  เนนสราง
บรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การพัฒนาทีม
งาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน และสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถาน
การณ
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โรงเรียนขนาดใหญ
โรงเรียน ง. สถานที่ตั้งริมเสนทางถนนมะลิวรรณ หางจากตัวเมืองขอนแกน 54

กิโลเมตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน แบงเปน 15 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 425 คน  ครู/อาจารย 23 คน นักการ
ภารโรง 1 คน ชุมชนที่เปนเขตบริการรวม 5 หมูบาน เนื้อที่ 16 ไร มีอาคารและสิ่งปลูกสราง 9 หลัง 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนประกอบดวย หองสมุด หองพิเศษตางๆ สวนสมุนไพร สวนพุทธศาสน 
สวนไผ และสวนสะเดา โรงเรียนมีปรัชญา วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดังนี้

ปรัชญา       ความรูดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําเทคโนโลยี
วิสัยทัศน     มุงมั่นใหครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ภายในปการ

ศึกษา  2548  นักเรียนตองไดเรียนรูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความรูดีตามหลกัสูตร มีสุขภาพ
อนามัยดีตามเกณฑมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามอยางไทย และชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตร  1) สงเสริมการจัดการเรียนรูคูคุณธรรม  2) สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู  3)  เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  4)  พัฒนาบุคลากร
ใหเปนครูมืออาชีพ   5)  กระจายโอกาสใหชุมชนและองคกรบริหารสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินและสรางแหลงเรียนรูในชุมชน  6)  ระดมการมีสวนรวม
จากชุมชนในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู

ผลงานดีเดน  1) นักเรียน  ไดรับรางวัลชนะเลิศพิมพดีดภาษาไทย ระดับ ม.ตน
กระทรวงศึกษาธิการ 2 คน  นักเรียน ผานเกณฑมาตรฐานระดับเหรียญทอง สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแกน 1 คน  2)  ครูผูสอน  ไดรับรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) สาขา
คณิตศาสตร พศ.2544 และเปนอาจารย 3 ระดับ 8   และรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) สาขา
วิทยาศาสตร รวม 2 คน   3)  ผูบริหารโรงเรียน  ตําแหนงผูอํานวยการระดับ 8 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดํารงตําแหนงผูบริหารที่
โรงเรียนแหงนี้ตั้งแตปการศึกษา 2536 รวมเปนเวลา 11 ป ไดรับรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher 
Awards) สาขาผูบริหารโรงเรียน เมื่อเดือนกันยายน 2544  ผานการอบรมตามโครงการพัฒนาผู
บริหารสถานศึกษาสูผูบริหารอาชีพระดับ “EMQ”(Educational Manager Qualification) เพื่อพรอม
รับการประกันคุณภาพภายนอก เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2544 และไดรับพระราชทานโลผูทําคุณ
ประโยชนเพื่อสังคมจาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อเดือน 
ธันวาคม 2545

หลักการบริหารจัดการโรงเรียน แบงโครงสรางการบริหารเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงาน
บริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารงานบุคคล และกลุมงานบริหารทั่วไป
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ผูบริหารยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐานชุมชนเปนหลัก 
(SBM) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คนเปนที่ปรึกษาและใหการสนับ
งานทั้ง 4 ดาน ผลงานที่ภูมิใจและสรางชื่อเสียงใหโรงเรียนคือ เปนโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร 
พ.ศ. 2544 เปนโรงเรียนตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู และตนแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
สําหรับผูบริหารโรงเรียนที่รักและชื่นชมคือ ดร.ผจญ โกจารยศรี อดีตผูอํานวยการโรงเรียนทานาง
แนววิทยายน อ.แวงนอย จ.ขอนแกน เจาของแนวคิดการบริหารแบบขนมชั้น และกลาคิดนอก
กรอบ

พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนกลาวโดยสรุปดังนี้    1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดม
การณ   ใหความสําคัญและเหตุผลเรียงตามลําดับคือ  ดานการประพฤติตัวเปนแบบอยางสําหรับ      
ผูตาม ยึดหลักความศรัทธา “ตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน”  สรางวิสัยทัศนและถายทอดไปยังผูตาม 
ใชแผนเปนเครื่องมือการบริหาร การแสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ
สรางองคความรู ความมีศีลธรรม จริยธรรม หลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน และการ
ควบคุมอารมณในสถานการณวิกฤตใชเหตุผลมากกวาการเอาแตอารมณ   2)  การสรางแรงบันดาล
ใจ  ใหความสําคัญและเหตุผลเรียงตามลําดับคือ  ประพฤติตัวเปนแบบอยางและมีภาวะผูนํา กระตุน
ใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม เนนความมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวม      
มีเปาหมายชัดเจน โดยสรางและสื่อสารใหบุคลากรมองเห็นรวมกัน และชวยใหบุคลากรมีความมุง
มั่นตอเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน  3)  การกระตุนทางปญญา ใหความสําคัญและเหตุผลเรียง
ตามลําดับคือ  กระตุนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากการรวมมือรวมใจของทุก
คน กระตุนใหบุคลากรไดตระหนักถึงปญหาตางๆดวยการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหมๆ 
การใหกําลังใจบุคลากรในการแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ ผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปน
ระบบเพื่อหาขอเสนอที่ดีกวาเดิม และทายสุดการกระตุนใหผูตามตั้งคําถามตอคานิยม ความเชื่อของ
ตนเองและประเพณี ใหมีความตระหนักและแกปญหาดวยตนเองอยางยั่งยืน  4)  การคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล ใหความสําคัญและเหตุผลเรียงตามลําดับคือ   ใชเทคนิคเหมือนโคชและเปนที่
ปรึกษา เปนผูฟงที่ดี สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยูเสมอ การเอาใจใสบุคลากร
อยางใกลชิด และผูนําเปนผูประสานที่ดี   สําหรับประเด็นการพัฒนา ผูบริหารไดใหความสําคัญและ
เหตุผลเรียงตามลําดับคือ การปฎิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ซ่ึงเนนใหเห็นวาตัวอยางที่ดีมีคากวา       
คําสอน เปนผูนําและสรางผูนํา เพื่อสรางความศรัทธาผูนําตองมีกอนและตองพัฒนาผูตามใหเกิด
ภาวะผูนํา กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง      
สรางสรรค ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย เพราะวาคนเปนสิ่งสําคัญหากไดคน        
แลวจะไดงาน  ใชกฎระเบียบในการบริหาร พัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารใหเกิดผลงานมีคุณภาพ
สูง พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน การสรางโอกาสในการพัฒนาได
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ทุกสถานการณเพราะวาหากสถาบันหรือโรงเรียนเขมแข็งแลวโอกาสจะมาเอง มุงมั่นพัฒนาผูรวม
งานใหทํางานเต็มศักยภาพ การพัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม รายงานผลการพัฒนา   
คุณภาพไดอยางเปนระบบ เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม ตลอดจนพัฒนาความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียน

โรงเรียน จ. สถานที่ตั้งในเขตอําเภอเมืองขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ครู/อาจารย 24 คน นักการภาร
โรง 1 คน ชุมชนที่เปนเขตบริการรวม 6 หมูบาน เนื้อที่ 19 ไร โรงเรียนมีปรัชญา วิสัยทัศนและกล
ยุทธดังนี้

ปรัชญา       เกงความรู เชิดชูคุณธรรม นําชีวิต
วิสัยทัศน     มีสภาพแวดลอมรมร่ืน สะอาด สวยงาม บรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน 

เพรียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คณะครูและชุมชนรวมกันดําเนินการทุกวิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน ชวยเหลือสังคมและดํารงตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข ภายในป 2548

กลยุทธระดับแผนงาน  1)  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   2)  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ที่สอดคลองตอความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  3)  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับ    
คุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย  4)  สงเสริมการนําสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการศึกษา  5) สงเสริมการพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู   6) สงเสริมพัฒนาครูใหมีความสามารถตามเกณฑมาตร
ฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณที่กําหนด 7)  สงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษา  8)  สงเสริมระบบ
การประเมิน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  9) สนับสนุนใหชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  10) สงเสริมการพัฒนาระบบและวิธีการจัดหา ผลิต
และบํารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  11)  สงเสริมการนํา
ทรัพยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรู และสถานประกอบการในทองถ่ินมาใชในการจัดการ
ศึกษา

ผลงานดีเดน  1) โรงเรียนผานการประเมินภายนอกจาก สมศ.ทั้ง 14 มาตรฐานในระดับ 3
ทุกมาตรฐาน  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน  3)  ครูผู
สอน-นักเรียน มีความสุขกับการทํางานและการเรียน  4)  โรงเรียนปราศจากปญหาความขัดแยง มี
บรรยากาศที่ดีในดานการทํางาน  5)  ชุมชนผูปกครองไววางใจใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน การ
ทําผาปาซื้อคอมพิวเตอรใหโรงเรียนและอื่นๆ
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ผูบริหารโรงเรียน  ตําแหนงผูอํานวยการระดับ 8 อายุ 47 ป วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร
บัณฑิต จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม ปจจุบันกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่โรงเรียนในปจจุบันเปนเวลา 5 ป 
บุคคลที่ยึดเปนตัวแบบในการทํางานคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9  ไดรับรางวัลครู
เกียรติยศ (Teacher Awards) สาขาผูบริหารโรงเรียน ป พ.ศ. 2545 รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน
ประเมินผูบริหารสถานศึกษา เนื่องในวันประถมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2545 และรางวัลผูบริหารดี
เดนแหงป ประจําป พ.ศ. 2545 จากคุรุสภา จังหวัดขอนแกน

แนวคิดการทํางาน  “การทํางานที่ดี คือการทํางานเปนทีม” ทีมที่ดี คือทีมที่ไดทํางานกับคน
ที่ตนรักและไดงานที่ตนชอบและถนัด กฎระเบียบมักจะกอใหเกิดการตอตาน น้ําใจและความเอื้อ
อาทรจะไดมิตรและงานที่มีประสิทธิภาพ  คิดใหไกลรักความกาวหนาและทันสมัย มีความยุติธรรม 
ฉลาดในการใชคนและเนนมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนผูอํานวยความสะดวกและประสานงานมากกวา
จะเปนผูส่ังการหรือบังคับบัญชา เปนที่ศรัทธาของครู ทํางานโดยยึดหลักการมีสวนรวมและเนน
ประสิทธิภาพของทีม
           พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนกลาวโดยสรุปดังนี้  1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดม
การณ  ใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับได 5 ประการคือ  ประการที่ 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและ
สามารถถายทอดไปยังผูตาม  วิธีการไดมาซึ่งวิสัยทัศนจะเปนการระดมความคิดจากคณะครูและ
กรรมการสถานศึกษา เนนการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของทุกฝาย การสื่อสารและการทํา
ความเขาใจในวิสัยทัศนจะเปนการสื่อสารแบบสองทางเสมอโดยเนนหลักประชาธิปไตย  ประการที่ 
2  มีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ ผูบริหารโรงเรียนเปนที่ยอมรับและเปนที่ประทับใจ
ของผูใตบังคับบัญชามาก โดยเฉพาะในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธที่ดี การดํารงตนในฐานะของผูรวม
งานและที่ปรึกษาของผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี รวมทั้งการทํางานจะใชสติมากกวาอารมณ ใช
ทักษะมนุษยสัมพันธเปนบทนําในการประสานทุกเรื่อง  ประการที่ 3  การแสดงใหเห็นถึงความ
เฉลียวฉลาดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารฉลาดในการพูด เลือกใชคนไดตรงกับงาน มีความคิด
กาวหนา ชอบแสวงหาแนวทางใหมๆมาเสนอตอเพื่อนรวมงานเสมอ และไดนําการเปลี่ยนแปลง
ตางๆทางการศึกษามาประยุกตใชกับการบริหารงาน เชน การนําระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
กอนโรงเรียนอื่นในกลุมเดียวกัน  ประการที่ 4 การประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปนโมเดล
สําหรับผูตาม  ผูบริหารโรงเรียนเปนที่ศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาอยางมาก โดยผูบริหารประพฤติ
ตนเปนแบบอยางหลายประการ เชน การตรงตอเวลา ความโปรงใสในการบริหารงานและสราง
ขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา  และประการสุดทาย ความเปนผูมีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 
หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน เปนผูที่มีความมั่นคงในอุดมการณทํางาน คือทุก
ฝายมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี หลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจและ
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กฎ ระเบียบบังคับ แตจะใชคุณธรรม น้ําใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาตอกันเปนแนวทางปฏิบัติ  2) 
การสรางแรงบันดาลใจ  ใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับได 5 ประการคือ ประการที่ 1  การ
แสดงออกเพื่อใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อมุงสูวิสัยทัศนและภารกิจของโรงเรียน  
เปนโรงเรียนที่ผานการประกันภายนอกจาก สมศ.และไดรับการประเมินผลโดยเฉลี่ยอยูในระดับ 3 
ทุกมาตรฐาน   ไดกําหนดยุทธศาสตรในการทํางาน คือ สรางความตระหนักใหครู โดยจะคอยๆ
ดําเนินการ มีเปาหมายชัดเจน ทํางานอยางมีความสุขไมรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระงานแกครู ประการ
ที่ 2  มุงสรางแรงจูงใจภายในแกผูตาม ทักษะมนุษยสัมพันธ เปนสิ่งที่ผูบริหารใชมากที่สุด โดยยึด
หลักวาทีมงานจะทํางานไดดี มีประสิทธิภาพที่ดีก็ตอเมื่อ “ไดทําในสิ่งที่รักและไดทํางานกับคน      
ที่รัก”  ใหความสําคัญกับงาน การทํางานบริหารแบบมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมวางแผน              
รวมปฏิบัติ รวมประเมิน และรวมภาคภูมิใจ  ประการที่ 3   สรางและสื่อความหวังที่ผูนําตองการ
อยางชัดเจน    ผูบริหารจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อพูดคุยสรุปประเด็น
ปญหาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในแตละเดือน เพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (วิสัยทัศน,          
เปาหมายและพันธกิจ)  ประการที่ 4   ผูบริหารประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม  
โดยสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชาในหลายๆเรื่องอยางชัดเจน เชน การพิจารณาความดีความ
ชอบ จะทําอยางโปรงใส ชัดเจน ตรวจ/อธิบายไดทุกเรื่อง ทุกคนยอมรับในกติกาและทํางานในหนา
ที่ใหดีที่สุด และประการที่ 5  ชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาว            
ไดปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทําใหครู บุคลากร และนักเรียน เกิดความภาคภูมิใจ ไมสรางปญหา
หรือความเสื่อมเสียใหเกิดกับโรงเรียน  สรางวัฒธรรมที่ดี เชน การพูดคุย จะคุยแตส่ิงที่สรางสรรค 
ไมวากับเด็กนักเรียนหรือกับเพื่อนรวมงาน 3) การกระตุนทางปญญาใหความสําคัญและเหตุผลเรียง
ตามลําดับได 3 ประการคือ  การกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหาตางๆ  ผูบริหารใหความสําคัญที่ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนเรื่องที่ดีในการทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการทํางาน  แตจะ
ทําใหเกิดความขัดแยงหรือขอวิตกกับผูใตบังคับบัญชา แตส่ิงที่ดีมากกวาขอบังคับ คือ “ความเชื่อใจ 
ไวใจ เชื่อมั่น เชื่อถือ” และการมีน้ําใจตอกันเปนสิ่งที่ทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  
ประการที่ 2  การใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ  การจูงใจ โดยการ
ปฏิบัติใหเปนแบบอยาง จะเปนสิ่งที่สรางศรัทธาไดมาก สําหรับการแกปญหาตางๆ ควรคํานึงถึง
ความรูสึกจิตใจของทุกฝายและควรแกปญหาในลักษณะการมีสวนรวมของครูทุกๆคน (Team 
work)  และประการสุดทาย  การหาแนวทางใหมๆแกปญหา รวมทั้งแกปญหาดวยตนเองอยางยั่งยืน  
เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ เชน แกปญหาเด็กอาน
หนังสือไมออก ตลอดเนนการทํางานเปนทีม การมีน้ําใจ เอื้ออาทรตอกัน หาแนวรวมจากชุมชนโดย
ชักชวนและเชิญชวนใหอดีตผูบริหารโรงเรียนหรือผูทรงคุณวุฒิในชุมชน เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมเปนกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาของโรงเรียน เพื่อที่
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จะไดทักษะ แนวคิดในอดีตมาประยุกตใชกับแนวคิดใหมในปจจุบัน ทั้งโรงเรียนและชุมชนมีความ
ใกลชิดกันเสมอ  4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับ 3
ประการคือ  การดูแลผูตามในลักษณะเปนโคช  ผูบริหารทําหนาที่เปนผูนิเทศ ออกกํากับติดตามและ
ใหคําแนะนําชวยเหลือแกปญหาในเรื่องการสอนและเรื่องตางๆ  เปดโอกาสใหครู ผูปกครองและ
นักเรียนเขาพบและปรึกษาปญหาไดตลอดเวลา รวมทั้งเปนผูประสานงานทั้งเรื่องในโรงเรียนและ
กับชุมชน หรือวัด  ประการที่ 2  ดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมี
ความสําคัญ เร่ืองการเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาของผูอํานวยการ เปนจุดเดนมาก ทุกคนมักกลาว
เปนเสียงเดียวกันวา ผูอํานวยการเปนผูที่ฉลาดใชคน ฉลาดพูดและเขาใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี  
ตลอดทั้งไดพยายามพัฒนาศักยภาพของครูใหทําผลงานทางวิชาการเพื่อปรับเลื่อนตําแหนงเปน
อาจารย 3  และประการที่ 3 เปนผูฟงที่ดี และเปนตัวเชื่อม ระหวาง นักเรียน ผูปกครองและครูเขา
ดวยกัน คือ ในการประชุมจะใหโอกาสทุกคนไดระดมสมอง ไมวาเรื่องระดับนโยบายหรือทั่วๆไป 
รวมทั้งเนนงานความสัมพันธระหวางบาน  วัดและโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชน 
อยางสม่ําเสมอ

สําหรับประเด็นการพัฒนา ผูบริหารไดใหความสําคัญและเหตุผลเรียงตามลําดับคือ
กลุมที่ 1  ประกอบดวย  การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม และการเปนผูนําและ

สรางผูนํา เนื่องจากแผน/นโยบายและภาวะผูนําเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหองคการประสบผล
สําเร็จ  การใชกฎระเบียบ การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง และพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
เพราะวาแบบอยาง กฎระเบียบ เปนสิ่งที่จะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพได

กลุมที่ 2  ไดแก การสรางบรรยากาศองคการ พัฒนาผุรวมงาน พัฒนาวิสัยทัศนและใหความ
สําคัญทั้งสุขภาพจิตและกาย เนื่องจากเปนองคประกอบยอย สวนเสริมของการบริหารที่จะประสบ
ความสําเร็จ

กลุมที่ 3 ไดแก การพัฒนาทีมงาน  ทักษะการสื่อสาร การใชนวัตกรรม เพราะวา ทีมละ
นวัตกรรม ความรวมมือ ตองอาศัยเวลาในการพัฒนาและทายสุดเห็นวา การรายงานผลและสราง
โอกาสในการพัฒนา นั้นเปนกิจกรรมและโครงการที่สามารถจัดทําภายหลังได

โรงเรียน ฉ.  สถานที่ตั้งในเขตอําเภอชุมแพ  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
เขต 5  เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนทั้งสิ้น 725 คน  ครู/อาจารย 33
คน และนักการภารโรง 2 คน  โรงเรียนมีวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและผลงานดีเดน ดังนี้

วิสัยทัศน   เปนโรงเรียนมาตรฐานในการจัดการศึกษา ใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ 
ตามเกณฑมาตรฐาน ครูไดรับการพัฒนาเปนครูมืออาชีพ และเปนผูนําทางวิชาการ ชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา



86

ยุทธศาสตร  1) สงเสริมสนับสนุนนักเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยใชเทคโนโลยี แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  มีเปาหมายคือ  นักเรียนไดรับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดรับการศึกษาและจบตามหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ    ตัวช้ีวัดความสําเร็จไดแก รอยละของ    
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  รอยละของนักเรียนไดเรียนรูตาม
ความสนใจ และ รอยละของนักเรียนที่ผานการวัดผลประเมินผลตามระเบียบ  2) สงเสริมสนับสนุน 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพและเปนผูนําทางวิชาการ มีเปาหมายคือ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดทั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความกาวหนาในวิชาชีพ สําหรับตัวช้ีวัดความสําเร็จ ไดแก ครูและบุคลากรทุกคน
ผานการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชพี  และ รอยละ80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความกาว
หนาในวิชาชีพ

ผลงานดีเดน  1)  เปนโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาดาน
วิชาการของโรงเรียนและบุคลากร ป 2539-2546 ไดรับรางวัลในระดับจังหวัดและประเทศ โดย
เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใยแมงมุม (Mind Mapping)   2)   ครูผูสอน  ไดรับ
รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) ระดับชั้นอนุบาล   3)  ครูมีผลงานเปนที่ยอมรับและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง อาจารย 3 จํานวน 4 คน  4)  นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศแขงขันทักษะทางวิชาการ
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ และคอมพิวเตอร

ผูบริหารโรงเรียน  ตําแหนงผูอํานวยการระดับ 8 อายุ 49 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา
การประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปจจุบันกําลังศึกษาตอปริญญาโทสาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีประสบการณการบริหารโรงเรียนเปนเวลา 11 ป

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกลาวโดยสรุปดังนี้  1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดม
การณ ใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับได 4 ประการคือ วิสัยทัศนและความสามารถถายทอด
ไปยังผูตาม  มีการจัดทําและใชแผนกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
เชน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  ประการที่ 2  ความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณ มี
การใชจิตวิทยาในการบริหารโรงเรียน เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของแสดงความคิดเห็นหรือคัดคานได
โดยไมมีการโกรธแตใชหลักการในการพิจารณาดําเนินการ  ประการที่ 3  เนนความรูรวบยอดทาง
การศึกษา (Conceptual Knowledge) ผูบริหารเปนผูที่มีความรูและสนับสนุนใหครูใชแผนการสอน/
หลักสูตรในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และประการสุดทาย ผูบริหารประพฤติตัวเปน
แบบอยางหรือเปนโมเดลสําหรับผูตาม เปนที่ยกยองนับถือ  ศรัทธาและไววางใจ มีทักษะการจัดการ
ที่ดี (good manager) มีการวางตัวนานับถือ พูดมีหลักการ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน มี
การแบงงานตามความสามารถและกระจายงาน มีความรูในเชิงการทํางานและเปนคนอารมณเย็น
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รวมทั้งเปนผูที่มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง  2)  การสรางแรงบันดาลใจใหความสําคัญและเหตุผล
ตามลําดับได 2 ประการคือ ประการแรกผูบริหารเนนทักษะมนุษยสัมพันธ (Human relation skills) 
และเปนผูนําที่กระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมีชีวิตชีวา เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ไมถือ
อํานาจบารมี ไมถือตัว สามารถสรางความเขาใจกับครู อาจารยและสังคมไดดี การบริหารใชลักษณะ
ใหครูและชุมชนรวมคิดรวมทํา และประการที่ 2  มีการวางแผนพฒันาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามความพรอม  3)  การกระตุนทางปญญาให
ความสําคัญและเหตุผลเรียงตามลําดับได 2 ประการคือ ประการที่ 1 มีการสนับสนุนใหเกิดความคิด
ใหมหรือคนหาแนวทางในการทํางาน โดยใหความรูและสรางความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ และประการที่ 2 ในการประชุมจะมีการนําเสนอขอคิดใหมๆ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเหมาะสม ตามมติที่ประชุม ผูบริหารมีความสามารถสามารถในการ
เสนอแนวทางปฏิบัติงานและการแกไขปญหาตางๆ 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลใหความ
สําคัญและเหตุผลตามลําดับได 3 ประการคือ  มีความสนใจเอาใจใสและใหคําปรึกษาชวยเหลือครู
เปนรายบุคคล ดูแลการจัดกิจกรรม โดยการเขารวมปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงการนิเทศติดตาม
ผลการปฏิบัติกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ ประการที่ 2 มีการสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร โดย
การยกยองชมเชยบุคลากรตามความสามารถของบุคลากรนั้นๆ และประการสุดทาย เนนดานความ
สัมพันธกับชุมชนไดเปนอยางดีทั้งในดานทั่วไปและการรวมกิจกรรมในระดับกลุมและรายบุคคล

สําหรับประเด็นการพัฒนา ผูบริหารไดใหความสําคัญและเหตุผลตามลําดับเปน 3 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ประกอบดวย  การพัฒนาและใชนวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น

กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ  ความรวม
มือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค และการเปนผูนําและสรางผูนํา

กลุมที่ 2 ไดแก การใชกฎระเบียบในการบริหารและวางแผน เนนสรางบรรยากาศองคการ
ในเชิงจิตวิทยาสังคม ปฎิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และพัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม

กลุมที่ 3 ไดแก รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีระบบ พัฒนาความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน พัฒนาทีมงาน ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน ใหความสําคัญทั้งสุข
ภาพจิตและสุขภาพกาย ตลอดทั้งการสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
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4.3   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยระยะที่ 2
           ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาสูความเปนผูบรหิารมอือาชพี

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ จากการสนทนากลุม (Focus 
group discussion) ณ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวัน
ที่ 14 มกราคม 2548 ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษา จํานวน 5 คน 
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 2 คน และ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 5 คน รวมทั้ง
ส้ินจํานวน 12 คน โดยไดรวมกันพิจารณาถึงประเด็นการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนทั้ง 14 ประเด็นคือ 
การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน
ใหทํางานเต็มศักยภาพ  เปนผูนําและสรางผูนํา  ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน  เนนสราง
บรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม  พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมี
คุณภาพสูงขึ้น  ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค  พัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียน  พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม  พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อ
สารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ สรางโอกาสใน
การพัฒนาไดทุกสถานการณ   ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย     ไดผลสรุปดังนี้

สามารถจัดกลุมการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนไดเปน 3 กลุม เพราะวา จากผลการจัดลําดบั
ความสําคัญของกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จในผลการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 ดังที่
กลาวมาแลวขางตนนั้นซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองใชทักษะการบริหารจัดการทั้งศาสตรและ
ศิลป โดยมีจุดมุงหมายสูผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จและเปนมืออาชีพตอไป ดังนี้คือ

กลุมท่ี 1 ประกอบดวย  ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญระหวางลําดับที่ 1 ถึง ลําดับที่ 5 ไดแก 
การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน
ใหทํางานเต็มศักยภาพ  เปนผูนําและสรางผูนํา  ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน  โดยมี
แนวทางการพัฒนาและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ มีดังนี้

การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
1)  ผูบริหารโรงเรียนจําเปนที่จะตองเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน และแปลงวิสัยทัศนไปสู

นโยบายโดยยึดหลักการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินงานและรวมประเมินผล
2)  ใชกระบวนการเชิงระบบ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของตนเอง

และเนนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมที่กวางขวาง จาก ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
เปนตน

3)  วิเคราะหสภาพการพัฒนาโรงเรียนโดยใชเทคนิค SWOT และดําเนินงานตามวงจร
PDCA  เปนแผนกลยุทธทั้งในเชิงรุกและกลยุทธเชิงรับ
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ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
1)  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม เชน พรมวิหาร 4  สัปปุริธรรม
2)  มีความเสียสละ ทุมเท ในการปฏิบัติราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวม สงเสริม

ความสามัคคีในหมูคณะ เอื้อเฟอเผ่ือแผและเอื้ออาทร
3)  ปฏิบัติตนใหสมกับคําวา ผูนํา ที่แทจริง เสมือนเปนสัญลักษณของโรงเรียน ไดแก มี

ความใฝรูใฝเรียนและทันสมัย พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหตุผลสมควร มุงสูความมีประสิทธิผล
และเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)

4)  พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม มีความเปนแบบอยางทั้งในดานงานวิชาการ งานบริหาร
และดานสวนตัว

มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
1)  วิเคราะหศักยภาพบุคลากรและเพื่อนรวมงาน โดยรวมกันกําหนดความตองการและ

แนวทางพัฒนาอยางหลากหลาย
2)  ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและอยูบนพื้นฐานการอบรมและพัฒนาครูโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (SBT)
3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและเพื่อนรวมงานอยางเปนระบบ มีการวางแผน ดําเนินการ

และประเมินอยางเปนรูปธรรม และเนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (PL: Participatory Learning )
4)  สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานไดรับการพัฒนาในทุกดานอยางสมดุล ทั้งดาน

ความรู ทักษะและเจตคติ
เปนผูนําและสรางผูนํา
1)  ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมกับยุคการ

เปลี่ยนแปลงปจจุบัน คือการปฏิรูปการศึกษา เนนกระจายอํานาจและบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ซ่ึงควรมีความเปนผูนําในดาน การคิด วเิคราะห สังเคราะห ดานบุคลิกภาพ การพัฒนาตน ดานวิชา
การ การวิจัยและพัฒนา การติดตอส่ือสาร การแสวงหาวิธีการใหมๆ ตลอดทั้งนวัตกรรมใหมๆเพื่อ
นําสูการเปลี่ยนแปลง

2)  การสรางผูนํา โดยเนนการบริหารแบบกระจายอํานาจ (decentralization) เพื่อเปด
โอกาสใหเพื่อนรวมงานไดพัฒนาตนและพัฒนางานควบคูกันไป เปนการสรางทีมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นไมชะงักแมวาผูบริหารไมอยูปฏิบัติหนาที่ สําหรับการสรางผูนําใน
โรงเรียนโดยวิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่ (delegation) แกบุคคลที่เหมาะกับงานและมีศักยภาพ
นอกจากจะเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารแลวจะสามารถแบงเบาภาระของผูบริหาร
โรงเรียนไดอีกดวย
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ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผน
1)  ความจําเปนที่จะตองมีกฎระเบียบเพื่องานบริหาร เนื่องจาก การบริหารคนตองใช

ระเบียบ บริหารงานตองใชระบบ ซ่ึงในโรงเรียนมีทั้งบริหารคนและบริหารงาน
2)  ผูบริหารตองมีความรอบรูในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและอื่นๆที่เกี่ยวของ

ซ่ึงจะตองสามารถเชื่อมโยงกับภาระงานไดเหมาะสม จะเปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารและการ
วางแผน เพราะกฎระเบียบมีความชัดเจน มีลําดับการปฎิบัติและสะดวกในการปฎิบัติ

3)  การบริหารที่เนนการมีสวนรวมควรรวมกันกําหนดขอปฎิบัติหรือขอตกลงแนวทาง
เฉพาะของโรงเรียนโดยไมยึดติดกฎระเบียบมากนัก ยืดหยุนแตมุงเนนเปาหมายงานเปนหลัก

กลุมท่ี 2 ประกอบดวย  ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญระหวางลําดับที่ 6 ถึง ลําดับที่ 9 ไดแก
เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม  พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิด
ผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น  ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค
พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน   โดยมีแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ ดังนี้

เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
1)  เอื้ออาทรเพื่อนรวมงาน อยูรวมกันแบบพี่นอง สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน        

จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูใหครูและนักเรียน
2)  จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหดี เหมาะสม สะดวก สะอาด มีอุปกรณ และสื่อการเรียนการ

สอนทันสมัยและมีความพรอม
3)  สรางเสริมความไววางใจและความเขาใจซึ่งกันและกัน สรางความสามัคคีตลอดทั่วทั้ง

โรงเรียน อยางสม่ําเสมอทุกกลุม ทั้งครแูละนักเรียน
4)  จัดหารางวัล แสดงความขอบคุณและการสรางขวัญกําลังใจทั้งในรูปแบบและนอก

รูปแบบ ตลอดทั้งกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกัน (key success)
พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
1)  ผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาอยางตอเนื่อง จริงจัง เปน

ระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยควบคูไปกับกระบวนการบริหารจัดการ เชน การวิจัยและพัฒนา
(R&D)แบบมีสวนรวมหรือการวิจัยในช้ันเรียน เปนตน

2)  สงเสริม สนับสนุน นิเทศติดตามใหเกิด one school one innovation
3)  ผูบริหารควรมีความรูและทักษะที่เพียงพอในการพัฒนาและใชนวัตกรรม ทั้งทฤษฎี

หลักการ และการนําไปใชประโยชน
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ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค
1)  ใชกระบวนการ AIC รวมพลังสรางสรรค ใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจังและ

สม่ําเสมอ ในเชิงแนวคิดแบบ outside in – inside out ตลอดทั้งครูและนักเรียนรวมปฏิรูปการเรียนรู
ทั้งโรงเรียน

2)  ผูบริหารทําหนาที่เปนผูประสานความรวมมือ (Co-ordinator) และรวมกันทํางานกับ
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยรวมตระหนัก รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมประเมิน
และรวมภาคภูมิใจ

พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
1)  ใชกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDCA ทั้งใน 2 มิติ คือ มิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

นําไปสูการปฏิบัติในวงจรตอไป หรือมิติของการปรับเปลี่ยนเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2)  จัดทําดัชนีช้ีวัดความสําเร็จใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3)  พัฒนาหรือยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการ

หลักของการบริหารคือ Planning Organizing Leading and Controling
กลุมท่ี 3 ประกอบดวย  ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญระหวางลําดับที่ 10 ถึง ลําดับที่ 14

ไดแก  พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม  พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสิน
ใจรวมกับผูอ่ืน   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ          สรางโอกาสในการพัฒนาได
ทุกสถานการณ   ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย    สําหรับแนวทางการพัฒนาและ
ปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ จากที่ประชุมสนทนากลุมสามารถสรุปไดดังนี้

พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
1)  สรางวิสัยทัศนรวม (share vision) โดยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค  (SWOT) โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกขั้นตอน
2)  ผูบริหารตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสรางเสริมคานิยมรวมให

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในโรงเรียน เชน ผลงานแหงความสําเร็จที่ภาคภูมิใจและควร
รักษาไวใหคงอยูตลอดไป เปนตน

พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
1)  สรางทีมงานใหเขมแข็งในงานบริหารทั้ง 4 ดานของโรงเรียน   รวมถึงกลุมสาระแตละ

ชวงชั้น บนพื้นฐานสารสนเทศที่ทันสมัยและครบถวน
2)  ใชการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการและใชเทคนิคการ

ประชุมกลุมเพื่อรวมการตัดสินใจ
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3)  ใชระบบการพัฒนาคุณภาพทั้งองคการ TQM โดยผูบริหารตองมีทักษะที่ดีในการ
ประสานงาน สรางมนุษยสัมพันธและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ
1)  จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ และเก็บ

รวบรวมวิเคราะห แลวรายงานผลทุกปการศึกษาตามประเด็นและแนวทางที่รวมกันกําหนด
2)  นําเสนอ หรือรายงานผลการพัฒนาอยางชัดเจน กะทัดรัด ตรงประเด็น และใชวิธีการที่

หลากหลาย เชน โปสเตอร เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ หรือ รายงานฉบับยอเพื่อสรุปและสะดวก
ตอการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ เปนตน

สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
1)  ผูบริหารตองเปนผูนําในการพัฒนาและใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่หลากหลายโดย

เนนความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2)  ผูบริหารควรมีคุณลักษณะสําคัญที่สอดคลองกับยุคการเปลี่ยนแปลงคือ รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง เรียนรูอยูเสมอ รวบรวมตัวอยางที่ดีหรือวิธีที่ดี (best practice) ทดแทนการเรียนรูดวย
ตนเองหรือการลองผิดลองถูก ตลอดทั้งมีความคลองตัวสูงและสามารถใชประโยชนจากสถาน
การณตางๆไดอยางเหมาะสม

ใหความสําคัญท้ังสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
1)  มองโลกในแงดี ริเร่ิมสรางสรรค เนนการอยูรวมกันแบบสันติสุข และออกกําลังกาย

สม่ําเสมอ ตลอดทั้งสงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกาย
2)  ดําเนินการเชิงบูรณาการในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และบูรณาการตามมาตรฐาน

คุณภาพทั้งดานครู นักเรียน และผูบริหาร
3)  ตระหนักและใหความสําคัญตามคํากลาวที่วา ไมมีจิตใจที่เบิกบานในรางกายที่ออนแอ

จิตใจที่เขมแข็ง มักสงผลใหรางกายเขมแข็งดวย และ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตเขมแข็ง งานสําเร็จ



บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาสูความเปน
ผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขต    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยมีวัตถุประสงค  เพือ่ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมอือาชีพของผูบริหาร
โรงเรียน

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นชนิดสัดสวน
(Proportional Stratified Sampling) รวมทั้งหมด 323 คน เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนํารวมทั้งประเด็นการพัฒนาผูบริหาร และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน การทดสอบคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ใชโปรแกรมสําเร็จ
รูป SPSS for Windows version 11.5 และการวิเคราะหองประกอบเชิงยืนยัน ( confirmatory factor
analysis) ใชโปรแกรม LISREL version 8.30

5.1    สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค

การวิจัยโดยสรุปไดตามลําดับ ดังนี้
              5.1.1  การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
           1)  กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมดมีจํานวน 323 คน เปนเพศชายจํานวน 295 คน หรือ
รอยละ 91.30 เปนเพศหญิงจํานวน 28 คน หรือรอยละ 8.70 และสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป
รอยละ 57.60 รองลงมาคือ ชวงอายุ 51-60 ป ชวงอายุ 31-40 ป และชวง30 ปหรือนอยกวา รอยละ
34.10, 7.10 และ 1.20 ตามลําดับ สวนระดับการศึกษาสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอยละ 63.80 รองลงมาคือระดับปริญญาโท รอยละ 35.30

จํานวนกลุมตัวอยางเมื่อพิจารณาตามตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ตัวแบบความ
เปนผูนําในการบริหารงาน ที่ปรึกษา/พี่เล้ียง และขนาดโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางมีตําแหนงสวน
ใหญเปนผูอํานวยการระดับ 8 รอยละ 70.60 รองลงมาคือผูอํานวยการระดับ 7 และผูอํานวยการ
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ระดับ 9 รอยละ 26.90 และ 2.50 ตามลําดับ และระยะเวลาการดํารงตําแหนงสวนใหญอยูในชวง 3-5
ป รอยละ 31.90 รองลงมาคืออยูในชวง 6-10 ป 11 ปหรือมากกวา และ 2 ปหรือนอยกวา รอยละ
27.60, 24.10 และ 16.40 ตามลําดับ สวนการมีตัวแบบ (model) ความเปนผูนําในการบริหารงาน
สวนใหญไมมีตัวแบบ รอยละ 61.90 รองลงมาคือมีตัวแบบผูนํา รอยละ 38.10 สําหรับการมีที่
ปรึกษา/พี่เล้ียง (mentor) สวนใหญมีที่ปรึกษา รอยละ 55.10 รองลงมาคือไมมีที่ปรึกษา รอยละ
44.90 และขนาดโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 59.80 รองลงมาคือโรงเรียน
ขนาดเล็ก รอยละ 40.20
              2)  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวแปรแฝงพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประกอบดวย 4  องคประกอบ 44 ตัวบงชี้ พบวา องคประกอบที่ 1 (CL) พฤติกรรมผูนํา
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.43 ถึง 0.71 อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอย
ละ 18 ถึง 50   องคประกอบที่ 2 (IM) พฤติกรรมผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาน้ําหนักองค
ประกอบอยูระหวาง 0.51 ถึง 0.75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 26 ถึง 56 องคประกอบที่ 3 (IS) พฤติกรรมผูนํา
ดานการกระตุนทางปญญา มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.40 ถึง 0.65 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 16  ถึง 
43  องคประกอบที่ 4 (IC) พฤติกรรมผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาน้ําหนักองค
ประกอบอยูระหวาง 0.53 ถึง 0.69 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  องคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของขอคําถามไดรอยละ 28  ถึง 47

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการวิเคราะหกับคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของ
ตัวโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีความสอดคลองกันดีโดยมีคาดัชนีบงชี้ความกลมกลืนดังนี้
คา  2χ      เทากับ  641.76 ที่   df  611 , P  เทากับ  0.19 , RMSEA  เทากับ  0.013 , CN  เทากับ
307.51 , SRMR  เทากับ  0.038  ,  GFI  เทากับ  0.92  และคา  AGFI  เทากับ  0.87
       3)   ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดาน การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ    การสรางแรงบันดาลใจ    
การกระตุนทางปญญา   และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
คาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.36 สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.36 คาความเบเปนลบ (negatively skewed) เทากับ –0.32 แสดงวารูปราง
การแจกแจงของขอมูลพฤติกรรมภาวะผูนําเปนโคงเบซาย ( skewness to the left) คาความโดงเทา
กับ –0.63 แสดงวารูปรางการแจกแจงขอมูลขององคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนํามียอดสูงหรือโคง
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกระตุนทางปญญามีคาความโดงเทากับ –0.29 ซ่ึงมีคา
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ใกลศูนยมากกวาดานอื่นๆ แสดงวารูปรางการแจกแจงของขอมูลโดงนอยกวาดานอื่นๆ เมื่อพิจารณา
ถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําในภาพรวมอยู
ในระดับบอย (X  = 3.36) เมือ่พจิารณาเปนรายดานทีแ่สดงพฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูง
สุดคอื การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (X  = 3.45) รองลงมาคอื การสรางแรงบนัดาลใจ (X  = 3.37) 
สวนดานทีม่คีาเฉลีย่ต่าํสดุคอื การกระตุนทางปญญา (X  = 3.24) ซ่ึงผลการศกึษาระดบัพฤตกิรรมภาวะ
ผูนาํจาํแนกตามรายดานไดดงันี้

    4)  ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
0.36 คาความเบเทากับ –0.45 และคาความโดงเทากับ –0.50 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม 
พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
อยูในระดับบอย (X  = 3.45) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมากมคีาเฉล่ีย
สูงสดุคอื การคาํนงึถึงประโยชนสวนรวมมากกวาความสนใจของตวัเอง (X  = 3.79) รองลงมาซึง่อยูใน
ระดับบอยมากคอื การแสดงใหผูอ่ืนเหน็ถึงความเชือ่มัน่และศรทัธาในโรงเรยีนอยางแทจริง (X  = 
3.55) และการประพฤตติวัใหเปนแบบอยางทีด่ใีหเกดิประโยชนแกผูอ่ืนในการทาํงาน (X  = 3.54) สวน
ขอทีม่คีาเฉล่ียนอยทีสุ่ดคอื การควบคมุอารมณไดในสถานการณวกิฤต ิ(X  = 3.13)

5)   ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดาน
การสรางแรงบันดาลใจพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.44 
คาความเบเทากับ –0.46 และคาความโดงเทากับ –0.56 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา ผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจอยูในระดับ
บอย (X  = 3.37) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การให
กาํลังใจผูรวมงานเปนการกระตุนจติวญิญาณของทมี (Team Spirit) (X  = 3.46) รองลงมาซึง่อยูใน
ระดบับอยคอื การทาํใหผูรวมงานมัน่ใจทีจ่ะดาํเนนิงานใหสําเรจ็ตามเปาหมายอยางมปีระสิทธภิาพ (X
= 3.44) และทาํหนาทีเ่ปนผูนาํทีเ่ปยมดวยคณุธรรม จริยธรรม ประจาํโรงเรยีนตัง้ใจแนวแนทีจ่ะทาํงาน
ใหสําเรจ็ตามทีก่าํหนด (X  = 3.41) สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีสุ่ดคอื การมองปญหาในแงด ีเชงิบวก ใช
วกิฤตเิปนโอกาส (X  = 3.23)

6)   ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการ
กระตุนทางปญญาพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43        
คาความเบเทากับ –0.20 และคาความโดงเทากับ –0.29 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา    
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับ
บอย (X  = 3.24) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การให
ความสาํคญักบัการจงูใจใหผูรวมงานไดรวมแสดงความคดิเหน็ (X  = 3.45) รองลงมาซึง่อยูในระดบั
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บอยคอื การนาํภาพรวมทีเ่ปนจดุเดนของโรงเรยีนมาเปนจดุเนนในการพฒันาโรงเรยีน (X  = 3.35) และ
ทาํการตรวจสอบประเดน็สาํคญัของปญหาในการทาํงานโดยใชขอมลูหลักฐาน (X  = 3.24) สวนขอทีม่ี
คาเฉลีย่นอยทีสุ่ดมสีองรายการคอื ใชแผนเชงิกลยทุธเปนเครือ่งมอืในการบรหิาร และสนบัสนนุใหมี
การเปลีย่นกรอบและคดิแกปญหาดวยวธีิการใหมๆ  (Reframing) (X  = 3.13)

7)    ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการ
คํานึงถึงปจเจกบุคคลพบวา คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.43    
คาความเบเทากับ –0.32 และคาความโดงเทากับ –0.63 และเมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรม พบวา    
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลอยูในระดับ
บอย (X  = 3.30) เมือ่พจิารณาเปนรายขอทีม่พีฤตกิรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉลีย่สูงสดุคอื การฟง
เร่ืองราวตางๆและความคดิเหน็ของผูรวมงานแตละบคุคลอยางตัง้ใจ (Good Listener) (X  = 3.35) รอง
ลงมาซึง่อยูในระดบับอยคอื การใหคาํแนะนาํทีเ่ปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานเปนราย
บคุคล (X  = 3.34) และใชการประสานงานทีด่เีปนตวัเชือ่ม (Bonds)ระหวางคร ูนกัเรยีนและผูปกครอง
เขาดวยกนั (X  = 3.33) สวนขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีสุ่ดคอื ใหเวลาสอนงานและแนะนาํ (Coaching) แกผู
รวมงานเปนรายบคุคล (X  = 3.14)

8)   ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนเกินกวา 300 คนขึ้น
ไป) โดยการทดสอบคาที (t-test) ของความแตกตางระหวาง 2 คาเฉลี่ยที่เปนอิสระตอกันและมีความ
แปรปรวนของประชากรไมแตกตางกัน พบวา   คาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ   โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําทั้งภาพรวมและรายดานของผู
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญมีมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

    9)   ผลการเปรยีบเทยีบระดบัพฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่
มีประสบการณการบริหารตางกันคือ 2ป/นอยกวา  3-5 ป  6-10 ป  และ11ป/มากกวา  ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA) โดยใชสถิติทดสอบเอฟ ( F-test) ได
ทําการตรวจสอบขอตกลงทางสถิติ คือ วิเคราะหความแปรปรวนของประชากร (test of 
homogeneity of variance) ซ่ึงพิจารณาที่คา Lavene statistic หากพบวาความแปรปรวนของประชา
กรแตละกลุมไมเทากัน ก็จะทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ Dunnett 
C และหากพบวาความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมเทากัน จะทําการวิเคราะหดวยวิธีการของ 
Scheffe’ ตอไป



97

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนของประชากร (test of homogeneity of variance) ซ่ึง
พิจารณาที่คา Lavene statistic พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําดานการกระตุนทางปญญา  การคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล และในภาพรวม มีความแปรปรวนของประชากรแตละกลุมไมเทากันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงจะทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ 
Dunnett C

สําหรับผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน  ระหวางประสบ
การณการดํารงตําแหนงผูบริหารตางชวงเวลากัน โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งในภาพรวมและ  3
รายดานคือ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
และทาํการวเิคราะหความแตกตางคาเฉลีย่เปนรายคู และพบวา การสรางแรงบนัดาลใจมคีวามแปรป
รวนของประชากรแตละกลุมเทากัน จึงทําการวิเคราะหดวยวิธีการของ Scheffe’

1)   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’) ดานการสรางแรงบันดาลใจ จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผู
บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหาร
ประสบการณ 3-5 ป  แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหาร
โรงเรียน 11ป/มากกวา มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

2)    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ที่
มีประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett C
ดานการกระตุนทางปญญา จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรง
เรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบการณ 3-5 ป
แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา
มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

3)    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett C
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผู
บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 2ป/นอยกวาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหาร
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ประสบการณ 2ป/นอยกวา  แสดงวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ
บริหารโรงเรียน11ป/มากกวา มีมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 2ป/นอย
กวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

4)    ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน    
ที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน เปนรายคูดวยวิธีการของ Dunnett 
C  โดยรวม จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบ
การณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบการณ 3-5 ป  แสดงวาพฤติ
กรรมภาวะผูนําโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา มีมาก
กวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 5.1.2   การศึกษาแนวทางการพฒันาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ
1)    ผลการศึกษาประเด็นการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามโดยจัดลําดับความสําคัญในประเด็นตางๆ พบวารายการพัฒนาที่มีความสําคัญใน
ระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด ใน 3ลําดับคือ การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม ( x =    

4.17 ) รองลงมา คือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   ( x = 3.59 )  และมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางาน

เต็มศักยภาพ (  x  =3.38) สําหรับประเด็นที่เห็นวามีความสําคัญในระดับนอย จํานวน 3 รายการคือ  

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ ( x = 2.22)  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถาน

การณ ( x = 2.20) และใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  ( x = 1.99 )
  2)   ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน จากกรณีศึกษา (case study)

จํานวน 6 โรงเรียนที่มีผลงานดีเดน ไดผลสรุปการศึกษาจําแนกได 3 กลุม โดยเรียงตามลําดับความ
สําคัญ ซ่ึงสอดคลองตามผลการศึกษาในระยะที่ 1 เชนกัน

  3)   ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน 
จากการสนทนากลุม (Focus group discussion) ไดผลสรุปดังนี้ สามารถจัดกลุมการพัฒนาผูบริหาร
โรงเรียนไดเปน 3 กลุม เพราะวา จากการจัดลําดับความสําคัญของกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารที่
ประสบผลสําเร็จในผลการศึกษาวิจัยระยะที่ 1 ดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้นซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่
จะตองใชทักษะการบริหารจัดการทั้งศาสตรและศิลป โดยมีจุดมุงหมายสูผูบริหารที่ประสบผล
สําเร็จและเปนมืออาชีพตอไป ดังนี้คือ
                 (1)   กลุมแรกควรกําหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ คือ  1)
การกําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนจําเปนที่จะตองเริ่มจากการกําหนด
วิสัยทัศน และแปลงวิสัยทัศนไปสูนโยบายโดยยึดหลักการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินงานและ
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รวมประเมินผล ใชกระบวนการเชิงระบบ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของตน
เอง  และเนนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมที่กวางขวาง จาก ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษา วิเคราะหสภาพการพัฒนาโรงเรียนโดยใชเทคนิค SWOT และดําเนินงานตามวงจร PDCA  
เปนแผนกลยุทธทั้งในเชิงรุกและกลยุทธเชิงรับ  2) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  บริหารโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม เชน พรมวิหาร 4  สัปปุริธรรม  มีความเสียสละ ทุมเท ใน
การปฏิบัติราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวม สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ เอื้อเฟอเผ่ือแผและ
เอื้ออาทร  ปฏิบัติตนใหสมกับคําวา ผูนํา ที่แทจริง เสมือนเปนสัญลักษณของโรงเรียน ไดแก มีความ
ใฝ รู ใฝเรียนและทันสมัย พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหตุผลสมควร มุงสูความมีประสิทธิผลและ
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสม มี
ความเปนแบบอยางทั้งในดานงานวิชาการ งานบริหาร และ ดานสวนตัว  3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน
ใหทํางานเต็มศักยภาพ วิเคราะหศักยภาพบุคลากรและเพื่อนรวมงาน โดยรวมกันกําหนดความ
ตองการและแนวทาง พัฒนาอยางหลากหลาย  ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและอยูบนพื้น
ฐานการอบรมและพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBT) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและเพื่อน
รวมงานอยางเปนระบบ มีการวางแผน ดําเนินการ และ ประเมินอยางเปนรูปธรรม และเนนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม (PL: Participatory Learning ) สงเสริมและสนับสนุนใหผูรวมงานไดรับการ
พัฒนาในทุกดานอยางสมดุล ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ  4) เปนผูนําและสรางผูนํา ผูบริหาร
โรงเรียนจําเปนตองมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมกับยุคการ เปลี่ยนแปลงปจจุบัน คือ
การปฏิรูปการศึกษา เนนกระจายอํานาจและบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงควรมีความเปนผูนํา
ในดาน การคิด วิเคราะห สังเคราะห ดานบุคลิกภาพ การพัฒนาตน ดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
การติดตอส่ือสาร การแสวงหาวิธีการใหมๆ ตลอดทั้งนวัตกรรมใหมๆเพื่อนําสูการเปลี่ยนแปลง  
การสรางผูนํา โดยเนนการบริหารแบบกระจายอํานาจ (decentralization) เพื่อเปดโอกาสใหเพื่อน
รวมงานไดพัฒนาตนและพัฒนางานควบคูกันไป เปนการสรางทีมงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางราบรื่นไมชะงักแมวาผูบริหารไมอยูปฏิบัติหนาที่ สําหรับการสรางผูนําในโรงเรียนโดยวิธีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ (delegation) แกบุคคลที่เหมาะกับงานและมีศักยภาพ นอกจากจะเพิ่มคุณ
ภาพและประสิทธิภาพการบริหารแลวจะสามารถแบงเบาภาระของผูบริหารโรงเรียนไดอีกดวย  5) 
ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผน ความจําเปนที่จะตองมีกฎระเบียบเพื่องานบริหาร เนื่องจาก 
การบริหารคนตองใชระเบียบ  บริหารงานตองใชระบบ ซ่ึงในโรงเรียนมีทั้งบริหารคนและบริหาร
งาน ผูบริหารตองมีความรอบรูในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและอื่นๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะ
ตองสามารถเชื่อมโยงกับภาระงานไดเหมาะสม จะเปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารและการวาง
แผน เพราะกฎระเบียบมีความชัดเจน มีลําดับการปฎิบัติและสะดวกในการปฎิบัติ  การบริหารที่เนน
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การมีสวนรวมควรรวมกันกําหนดขอปฎิบัติหรือขอตกลงแนวทางเฉพาะของโรงเรียนโดยไมยึดติด
กฎระเบียบมากนัก ยืดหยุนแตมุงเนนเปาหมายงานเปนหลัก

    (2)  กลุมที่สองกรณีที่มีความพรอมดานทรัพยากรตางๆในลําดับรองลงมาควร
กําหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ คือ  1) เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิต
วิทยาสังคม เอื้ออาทรเพื่อนรวมงาน อยูรวมกันแบบพี่นอง สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน จัด
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูใหครูและนักเรียน จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหดี เหมาะสม สะดวก 
สะอาด มีอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนทันสมัยและมีความพรอม สรางเสริมความไววางใจและ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน สรางความสามัคคีตลอดทั่วทั้งโรงเรียน อยางสม่ําเสมอทุกกลุม ทั้งครูและ
นักเรียน จัดหารางวัล แสดงความขอบคุณและการสรางขวัญกําลังใจทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ 
ตลอดทั้งกําหนดเปาหมายความสําเร็จรวมกัน (key success)  2) พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการ
บริหารจนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น  ผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักในความสําคัญของการพัฒนา
อยางตอเนื่อง จริงจัง เปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยควบคูไปกับกระบวนการบริหารจัดการ 
เชน การวิจัยและพัฒนา (R&D)แบบมีสวนรวมหรือการวิจัยในชั้นเรียน เสงเสริม สนับสนุน นิเทศ
ติดตามใหเกิด one school one innovation  ผูบริหารควรมีความรูและทกัษะที่เพียงพอในการพัฒนา
และใชนวัตกรรม ทั้งทฤษฎี  หลักการ และการนําไปใชประโยชน  3) ทํางานรวมกับชุมชนและผูมี
สวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค ใชกระบวนการ AIC รวมพลังสรางสรรค ใหชุมชน
เขามามีสวนรวมอยางจริงจังและสม่ําเสมอ ในเชิงแนวคิดแบบ outside in – inside out ตลอดทั้งครู
และนักเรียนรวมปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  ผูบริหารทําหนาที่เปนผูประสานความรวมมือ (Co-
ordinator) และรวมกันทํางานกับชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยรวมตระหนัก รวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา รวมประเมิน และรวมภาคภูมิใจ  4)  พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน  ใช
กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDCA ทั้งใน 2 มิติ คือ มิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพนําไปสูการ
ปฏิบัติในวงจรตอไป หรือมิติของการปรับเปลี่ยนเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําดัชนีช้ี
วัดความสําเร็จใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พัฒนาหรือยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียนไดอยางเปนระบบ โดยอาศัย กระบวนการหลักของ
การบริหารคือ Planning Organizing Leading and Controling

   (3)  กลุมสุดทายหากมีความพรอมดานทรัพยากรตางๆแลวจึงกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและปฏิบัติใหไดผลสําเร็จ คือ  1)  การพัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม สรางวิสัย
ทัศนรวม (share vision) โดยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) โดยการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกขั้นตอน ผูบริหารตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการสรางเสริมคานิยมรวมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในโรงเรียน เชน ผลงานแหง
ความสําเร็จที่ภาคภูมิใจและควรรักษาไวใหคงอยูตลอดไป  2) พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและ
การตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน สรางทีมงานใหเขมแข็งในงานบริหารทั้ง 4 ดานของโรงเรียน   รวมถึง
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กลุมสาระแตละชวงชั้น บนพื้นฐานสารสนเทศที่ทันสมัยและครบถวน ใชการสื่อสารแบบสองทาง 
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการและใชเทคนิคการประชุมกลุมเพื่อรวมการตัดสินใจ ใช
ระบบการพัฒนาคุณภาพทั้งองคการ TQM โดยผูบริหารตองมีทักษะที่ดีในการประสานงาน สราง
มนุษยสัมพันธและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  3) รายงานผลการพัฒนาไดอยางเปนระบบ 
จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกับดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ และเก็บรวบรวมวิเคราะห 
แลวรายงานผลทุกปการศึกษาตามประเด็นและแนวทางที่รวมกันกําหนด  นําเสนอ หรือรายงานผล
การพัฒนาอยางชัดเจน กะทัดรัด ตรงประเด็น และใชวิธีการที่หลากหลาย เชน โปสเตอร เอกสาร
รายงานฉบับสมบูรณ หรือ รายงานฉบับยอเพื่อสรุปและสะดวกตอการนําไปใชประกอบการ         
ตัดสินใจ   4) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  ผูบริหารตองเปนผูนําในการพัฒนาและ
ใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่หลากหลายโดยเนนความตอเนื่องและสม่ําเสมอ ผูบริหารควรมี        
คุณลักษณะสําคัญที่สอดคลองกับยุคการเปลี่ยนแปลงคือ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรูอยูเสมอ 
รวบรวมตัวอยางที่ดีหรือวิธีที่ดี (best practice) ทดแทนการเรียนรูดวยตนเองหรือการลองผิดลองถูก 
ตลอดทั้งมีความคลองตัวสูงและสามารถใชประโยชนจากสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  5) 
ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  มองโลกในแงดี ริเร่ิมสรางสรรค เนนการอยูรวมกัน
แบบสันติสุข และออกกําลังกายสม่ําเสมอ ตลอดทั้งสงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกาย ดําเนินการ
เชิงบูรณาการในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และบูรณาการตามมาตรฐานคุณภาพ ทั้งดานครู นักเรียน 
และผูบริหาร ตระหนักและใหความสําคัญตามคํากลาวที่วา ไมมีจิตใจที่เบิกบานในรางกายที่ออนแอ  
จิตใจที่เขมแข็ง มักสงผลใหรางกายเขมแข็งดวย และ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตเขมแข็ง งานสําเร็จ

5.2   การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยพฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางพัฒนาสูความเปนผูบริหาร

มืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบงเปน 2
ประเด็น คือ

5.2.1  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ
1)  จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแสดง

พฤติกรรมภาวะผูนําในภาพรวมอยูในระดับบอย (X  = 3.36) และพจิารณาเปนรายดานทีแ่สดงพฤติ
กรรมภาวะผูนาํระดบับอยมคีาเฉล่ียสูงสดุคอื การมอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ (X  = 3.45) รองลงมาคอื
การสรางแรงบนัดาลใจ (X  = 3.37) สวนดานทีม่คีาเฉลีย่ต่าํสดุคอื การกระตุนทางปญญา (X  = 3.24)
ซ่ึงมคีวามสอดคลองกบั แนวคดิของ   Bass&Avolio (1994 ) ที่กลาววา ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership Theory)ไดพัฒนาขึ้น มาโดยการ
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ศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลพัฒนาและฝกอบรมจากทุกระดับในองคการและในสังคม รวมทั้งใน      
โรงเรียนดวย  เปนภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ และใหความพึงพอใจมากตอการบริหารงานของ       
ผูบริหารโรงเรียนซึ่ง มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ตอการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลและขององค
การ  เปนการยนืยนัไดวาผูบริหารทีป่ระสบผลสาํเรจ็ไดผลงานดเีดนทัง้ในสวนระบบการบรหิารงาน
และผลประเมนิโดยรวมของโรงเรยีน  จาํเปนตองอาศยัภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงทีป่ระกอบดวย  การ
มอิีทธพิลอยางมอุีดมการณ  การสรางแรงบนัดาลใจ การคาํนงึถึงปจเจกบคุลและ การกระตุนทางปญญา   
ซ่ึงองคประกอบเหลานี้สามารถทํานายประสิทธิผลของหนวยงานโดยรวมไดดี (ประเสริฐ            
สมพงษธรรม ,2538) สําหรับโรงเรยีนทีผู่บริหารแสดงพฤตกิรรมภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงบอย กเ็ปน
การยืนยันไดวาไดแสดงผลงานเชิงประจักษผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานทั้งในสวนตัวของ           
ผูบริหารเองและในสวนของโรงเรียนโดยรวม สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน        
นอกจากนีจ้ากขอคนพบในรายการทีน่าสนใจ ซ่ึงมรีะดบัของคาเฉลีย่นอยกวาทกุรายการคอื    การมอง
ปญหาในแงด ีเชงิบวก ใชวกิฤตเิปนโอกาส (X  = 3.23)  ใชแผนเชงิกลยทุธเปนเครือ่งมอืในการบรหิาร 
และสนบัสนนุใหมกีารเปลีย่นกรอบและคดิแกปญหาดวยวธีิการใหมๆ  (Reframing) (X  = 3.13) และ
การ ใหเวลาสอนงานและแนะนาํ (Coaching) แกผูรวมงานเปนรายบคุคล (X  = 3.14) ซ่ึงพฤตกิรรม
ภาวะผูนาํเหลานีม้คีาน้าํหนกัองคประกอบอยูระหวาง 0.60 ถึง 0.75 และสามารถอธบิายความแปรป
รวนไดรอยละ 36 ถึง 56 แสดงใหเหน็วา โดยสภาพทัว่ไปของผูบริหารโรงเรียนทีม่ผีลงานดเีดน ยงัตอง
ใหความสาํคัญตอพฤติกรรมเหลานี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเปนแนวทางที่เหมาะสมและประหยดัทรพัยากร
ในการพัฒนาผูบริหารใหประสบผลสําเร็จอยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองดังคํากลาวของ 
ประเวศ วะสี   (2541) ไดวิเคราะหสภาพปญหาของการศึกษาไทย คือ การศึกษาที่ไมสามารถเตรียม
คนไทยใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง ปญหาการศึกษาไทยในภาพใหญคือ การ
ไมสามารถเตรียมคนไทยใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง ทําใหสังคมไทยออนแอ 
ขัดแยง ทําลายตัวเอง และวิกฤติ   สังคมไทยรับเอาทิฐิวัตถุนิยมมาเปนทิศทางในการพัฒนา ทําให
โลภะ โมหะ โทสะ อันเปนอกุศลมูลแลนสูงขึ้นแทนที่จะเปนปญญาหรือกุศลมูล มีการเรียนรูนอย
ไมเกิดปญญาพอ เมื่อปญญาไมพอก็แกปญหาไมได และนําไปสูภาวะวิกฤติ    เมื่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใชตั้งแตเดือน สิงหาคม 2542 เปนตนมานั้น นับวามีการ
เปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาไทยมาก โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ว
ไป ตามมาตรา 39 รวมทั้ง ตามมาตรา 53 ระบุไววาใหมีองคกรวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีอํานาจ
หนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพซ่ึงจากแนวคิดสภาพปญหา
และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในระดับตางๆและในโรงเรียนที่กลาวมาแลวนั้น
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนภาวะ    
ผูนําแนวใหม หรือเปนกระบวนทัศนใหมที่มุงเนนภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน และการถายทอดวิสัย
ทัศนไปยังเพื่อนรวมงาน มีเปาหมายอยางชัดเจน เปนแบบอยางที่ดีใหผูตามยอมรับ เชื่อมั่นศรัทธา 
และภาคภูมิใจในตัวผูนํา (Idealized Influence)
               2)   ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน   
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 300 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียนเกินกวา 300 คน   
ขึ้นไป) พบวา   พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ   โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ แสดงพฤติกรรมภาวะผูนําทั้งภาพรวมและรายดานบอยกวา     
ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยและ      
สอดคลองกบัผลการวจิยัของ  Howard (2004) ทีศ่กึษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธระหวางภาวะผูนาํการ
เปลีย่นแปลงและวฒันธรรมองคกร ของโรงเรยีนประถมศกึษาในรฐั มชิิแกน พบวา ภาวะผูนาํการ
เปลีย่นแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามการรบัรูของคร ู ในโรงเรยีนขนาดตางกนั มคีวามแตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สําหรับพฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบริหารโรงเรยีนประถมศกึษาที่
ประสบผลสําเร็จที่เลือกศึกษาเปนรายกรณ พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญใหความสําคัญการ
ทาํงานเปนทมีมาก เนือ่งจากโรงเรยีนขนาดใหญตองรวมทาํงานกบั คณะคร ูและผูเกีย่วของจาํนวนมาก
และใชแนวคิดการทํางาน  “การทํางานที่ดี คือการทํางานเปนทีม” ทีมที่ดี คือทีมที่ไดทํางานกับคนที่
ตนรักและไดงานที่ตนชอบและถนัด กฎระเบียบมักจะกอใหเกิดการตอตาน น้ําใจและความเอื้อ
อาทรจะไดมิตรและงานที่มีประสิทธิภาพ  คิดใหไกลรักความกาวหนาและทันสมัย มีความยุติธรรม 
ฉลาดในการใชคนและเนนมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนผูอํานวยความสะดวกและประสานงานมากกวา
จะเปนผูส่ังการหรือบังคับบัญชา เปนที่ศรัทธาของครู ทํางานโดยยึดหลักการมีสวนรวมและเนน
ประสิทธิภาพของทีม ตลอดทั้ง การเปนตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน  สรางวิสัยทัศนและถายทอดไป
ยังผูตาม ใชแผนเปนเครื่องมือการบริหาร การแสดงถึงความเฉลียวฉลาด ความมีประสิทธิภาพ โดย
เนนการสรางองคความรู ความมีศีลธรรม จริยธรรม หลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน  
ซ่ึงสอดคลองกบัผลการวจิยัของ    Bennis and Nanus , 1985 (อางถึงใน เศาวนิต เศานานนท,2545)
ไดศึกษาถึงจุดเดน จุดดอย และการตัดสินใจสําคัญ ๆ ในอาชีพของผูบริหารในแตละหนวยงาน และ
พบวาปจจัยที่ชวยทําใหผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย การ พัฒนาวิสัยทัศน (Developing 
Vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนที่ดีสําหรับองคการของเขาในอนาคต แมนวามันจะดูเปนความฝน แต
อยางไรตองใหเห็นงานที่จะทําอยางชัดเจน และตองเปนผูรวบรวมพลังของสมาชิก ใหทุมแรง ทุม
ใจ ทําใหความฝนนั้นเปนจริงใหได และ พัฒนาความผูกพันศรัทธา (Developing Commitment and 
Trust) การพัฒนา วิสัยทัศนที่ดีและนาสนใจอยางเดียวไมพอ แตตองเปนตัวส่ือสารวัฒนธรรมของ
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องคการไดดวย การดําเนินงานตามวิสัยทัศนตองเปนเรื่องของการชักชวน และสรางแรงดลใจ ไมใช
ประกาศิตหรือการบังคับใหทํา ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักจะมีสํานวนชักชวนที่จับใจ คําอุปมาอุปมัย 
คําขวัญ สัญลักษณ และพิธีการตาง ๆ ที่จะสรางแรงดลใจใหเกิดการยอมรับรวมกัน และพรอมที่
ปฏิบัติงานตาง ๆ ดวยความเต็มใจและผูกพัน
             3)  ผลการศกึษาพฤตกิรรมภาวะผูนาํทีม่ปีระสบการทาํงานแตกตางกนัคอื  2ป/นอยกวา  3-5 
ป  6-10 ป  และ11ป/มากกวา  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งในภาพ
รวมและ  3 รายดานคือ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา  และการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล  ยกเวนดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และ พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของ          
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 3-5 ป แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม ดานการกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ  
สําหรับดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่
มีประสบการณบริหารโรงเรียน 11ป/มากกวา กับ 2ป/นอยกวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผูบริหารประสบการณ 11ป/มากกวามีคาเฉลี่ยมากกวาผูบริหารประสบการณ 2ป/
นอยกวา   ซ่ึงสอดคลองกบัผลการวจิยัของ Clisbee  (2004) ไดศกึษาเกีย่วกบัแบบภาวะผูนาํของ             
ผูบริหารโรงเรยีนทีเ่ปนเพศชายและหญงิ ในรฐัแมสซาชเูซส็ สหรัฐอเมรกิา จาํนวน 425 คน  พบวาแบบ
ภาวะผูนาํของผูบริหารชายและหญงิไมมแีตกตางกนั แตสําหรับพฤตกิรรมภาวะผูนาํของผูบริหารทีม่ี
ประสบการณมากกวา 15 ป จะมมีากกวาผูบริหารทีม่ปีระสบการณไมเกนิ 5 ป  ซ่ึงในสภาพการเปลีย่น
แปลงในยุคปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมอบความไววางใจแกผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความ
สามารถ โดยเฉพาะตองมภีาวะผูนาํ และจาํเปนตองมกีารพฒันาทกัษะดานนีอ้ยางมรีะบบ โดยสถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดกําหนดหลักสูตรเตรียมเขาสูตําแหนง        
ผูบริหารการศึกษา และหลักสูตรพัฒนาผูบริหารการศึกษาประจําการ  แสดงวาหากปลอยให            
ผูบริหารโรงเรียนไปแสวงหาความรูและทักษะการบริหารโดยอาศัยเวลาจะเปนการเสี่ยงตอภาวะลม
เหลวในโรงเรียนหรือหากจะรอการบมเพาะประสบการณและพัฒนาภาวะผูนําก็คงรอไมได จึงมี
ระบบการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสบการการบริหารโดยใชการฝกอบรมที่มีระบบและหลักสูตรที่
ไดมาตรฐาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกผูบริหารโรงเรียน มุงสูความพยายามเพื่อใหบรรลุผล
ตามที่คาดหวังอยางเต็มที่ เปนระยะของการทุมเทความพยายามและทํางานหนัก ทั้งดานที่เกี่ยวกับ
คน เงิน งาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรม (วิโรจน  สารรัตนะ ,2545)
         5.2.2  แนวทางการพฒันาสูความเปนผูบรหิารมอือาชพี
               จากผลการวิจัยที่พบวา แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรง
เรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบงได 3 กลุมคือ  1)  การกําหนด
นโยบาย และแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติโดยรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินงานและรวม
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ประเมินผล การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม เนนกระจายอํานาจและบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ แสวงหา
นวัตกรรม ใหมๆ ตลอดทั้งมีความรอบรูในกฎระเบียบสามารถเชื่อมโยงกับภาระงานได  2) เนน
สรางบรรยากาศองคการ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร
อยางตอเนื่อง เปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัยควบคูไป ใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน  ใชกระบวนการบริหารคุณภาพใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3)  การพัฒนาวิสัยทัศนรวม  เสริม
สรางคานิยม พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสาร  การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
บริหารขอมูลและรายงานผล  เปนผูนําในการพัฒนา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรูอยูเสมอ 
สามารถใชประโยชนจากสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม  มองโลกในแงดี ริเร่ิมสรางสรรค เนน
การอยูรวมกันแบบสันติสุข ดําเนินการเชิงบูรณาการในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และบูรณาการตาม
มาตรฐานคุณภาพ ทั้งดานครู นักเรียน และผูบริหาร   ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชา
การและหนวยงานตางๆที่สามารถแบงกลุมสําหรับการพัฒนาผูบริหารสูมืออาชีพได 3 กลุมดังนี้คือ
           อุทัย  บุญประเสรฐิ  (2542) ไดกลาวถึง ความเปนผูบริหารมืออาชีพ  (Professional) ควรมี
ลักษณะ  1) มีองคความรู หลักการ ทฤษฎี แบบแผนการปฏิบัติ และการคนควาวิจัยในศาสตรแหง
วิชาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ (Systematic Body of Knowledge)  2) มีจริยธรรมในตนเอง  จรรยา
บรรณแหงวิชาชีพ (Code of Conduct / Professional Ethices) และ 3) เปนมาตรฐานการปฏิบัติการ
ในดานตางๆ แหงวิชาชีพช้ันสูง (Operation Standard / Standard of Practices) ตลอดทั้งมีสมาคม
วิชาชีพช้ันสูงของตนเอง ทําหนาที่สงเสริม พัฒนา รับรอง ออกใบอนุญาต ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติการในวิชาชีพช้ันสูง ใหเกียรติใหการยกยอง ใหรางวัล และดําเนินการลงโทษผูปฏิบัติการใน
วิชาชีพที่ประพฤติมิชอบ หรือขัดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Professional Association)

Daresh&Playko,1992 (อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ และคณะ ,2545) ไดกลาวถึง
ความสัมพันธสอดคลองกันระหวางทักษะ (Skills) และ พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership 
Behavior) สูความเปนผูบริหารมืออาชีพ สามารถสรุปไดเปน 3 กลุม คือ  1) การพัฒนาผูบริหารที่ยึด
ถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Approach) เปนไปตามทฤษีเชิงวิทยาศาสตรในระยะเริ่ม
แรก ซ่ึงมีขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารวา การบริหารตองอาศัยกฎระเบียบและขอบังคับเปน
สําคัญ งานของผูบริหารจึงตองใหมีความมั่นใจไดวาจะเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับนั้น
อยางเปนเหตุเปนผล ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มี
การสั่งการจากบนลงลาง ผูปฏิบัติจะมีฐานะเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่ผูบริหารได
กําหนดไวนั้น ซ่ึงตามขอตกลงเบื้องตนนี้แสดงใหเห็นวา ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีทางเลือกที่ดีที่
สุดเพียงทางเลือกเดียว (One Best Way )    เมือกําหนดขึ้นมาแลวจะตองเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
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ของผูบริหารที่จะทําใหมั่นใจไดวา ผูปฏิบัติไดรับรูในสิ่งที่กําหนดนั้นและมีการปฏิบัติตาม ซ่ึง
สามารถนํามากําหนดแผนพัฒนาผูบริหารในระยะตางๆ คือ  ระยะกอนประจําการ (Preservice 
Preparation) จะเนนการเรียนรูจากผูที่มีความรูในองคความรู ในศาสตร หรือขอเท็จจริงในเชิงวิทยา
ศาสตรเกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริหารควรกระทําหรือไมควรกระทํา เนนการอธิบายถึงวิธีการ (How to) เพื่อ
การปฏิบัติเปนสําคัญ  ระยะเริ่มประจําการ (Induction Programs) จะเนนการชี้นําถึงวิธีการทํางานที่
ถูกตองที่มี  ลักษณะเฉพาะเจาะจงภายในองคการมากขึ้น ไมเนนการเรียนรูองคความรู ศาสตร หรือ
ขอเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตรมากเทาระยะกอนประจําการ  และระยะประจําการ (Inservice 
Education) เนนใหผูบริหารเรียนรูถึงวิธีการบริหารในหนาที่ขององคการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2) การพัฒนาผูบริหารที่ยึดหลักการเชิงมนุษยสัมพันธ (Human Relations Approach)  เปนไปตาม
ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมเมื่อประมาณป 1920-1960 เปนตนมา โดยมีขอตกลงเบื้องตนในการพัฒนา        
ผูบริหารที่สําคัญวา  ถาผูปฏิบัติงานมีความสุข หรือมีความพึงพอใจในการทํางานแลว พวกเขาก็จะ
สามารถเพิ่มผลผลิตได (they will be productive)  และการปรับปรุงบรรยากาศองคการในเชิง        
จิตวิทยาสังคม (Psychological Climate) เปนสิ่งที่ผูบริหารพึงกระทํา ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาในระยะ
ตางๆ ดังนี้ ระยะกอนประจําการจะเนนการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อใหเปน      
ผูบริหารที่ดีในอนาคต เวลาสวนใหญจะใชไปกับการเสริมสรางกระบวนการกลุมและทักษะสวน
บุคคล ที่สามารถจะนําไปใชกับผูปฏิบัติงานได   ระยะเริ่มประจําการจะเนนการพัฒนาเพื่อใหผูตอบ
สนองความตองการสวนบุคคลของผูที่จะเขาทํางานใหมได เนนการบริหารใหผูทํางานมีความสุข 
ความสะดวกสบายในการทํางาน  และระยะประจําการ เนนการพัฒนาเพื่อใหเปนผูบริหารที่มุงให
ความสําคัญกับสมาชิกในองคการอยางตอเนื่อง ใหรูจักสงเสริมความกาวหนาของสมาชิกโดยการมี
สวนรวม ใหแตละบุคคลมีความพึงพอใจในฐานะที่เปนมนุษยมากกวาจะเนนการเสริมสรางทักษะที่
สัมพันธกับการปฏิบัติงาน   3)  การพัฒนาผูบริหารที่ยึดถือหลักการเชิงทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource  Development) มีความเชื่อหรือขอตกลงเบื้องตนวา  หนาที่สําคัญของผูบริหารคือ การ
พัฒนาความมีประสิทธิผลขององคการ  (Organizational Effectiveness) และเชื่อวาผูปฏิบัติงานที่มี
ความสุขหรือมีความพึงพอใจในการทํางาน จะเปนผูปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลผลิตที่ดี ถาพวกเขาได
ทํางานที่มีผลิตภาพ มีคุณภาพหรือมีประสิทธิผล ดังนั้นการพัฒนาผูบริหารในระยะตางๆทําไดดังนี้
คือ  ระยะกอนประจําการ  เนนการพัฒนาใหมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลขององคการ 
เพื่อใหสามารถเปนผูนํา ในการกําหนดทิศทางขององคการในอนาคตได ขณะเดียวกันก็เสริมสราง
คานิยมในการใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานในองคการ ตองทุมเทความพยายามทั้งเพื่อสรางความ
พึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานและการบรรลุเปาหมายขององคการดวย   ระยะเริ่มประจําการเนนการ
เสริมสรางวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง จากระยะกอนประจําการ ใหมีศักยภาพในการนําวิสัยทัศนไปสู
การปฏิบัติ เพื่อความมีประสิทธิผลขององคการ ดังนั้นผูบริหารจึงใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนรู
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ถึงวิธีการทํางานกับผูปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนรวม เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและผลิตภาพของ
องคการ  และระยะประจําการ จะเนนการเสริมสรางผูบริหารใหมีความสามารถ ในการทํางานรวม
กับคนอื่นหรือโดยอาศัยคนอื่น เพื่อบรรลุความมีประสิทธิผลขององคการใหดียิ่งขึ้น และอาจจะ
เสริมสรางทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับการสื่อสารกับผูปฏิบัติ หรือทักษะในการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
                 คุรุสภา (2540) มีเกณฑมาตรฐานสําหรับความเปนผูบริหารการศึกษาซึ่งกําหนดไว 12 
มาตรฐาน  และแตละมาตรฐานไดแบงระดับคุณภาพของความเปนผูบริหารมืออาชีพออกเปน 3 
ระดับ หรือ 3 กลุม คือ  1) เปนการแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะ ใหมีสมรรภาพ (Competency)
เกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาอยูเสมอ    2) การมีบทบาท มีความสามารถในการตัดสินใจ
พัฒนาและเลือกนวัตกรรมอยางหลากหลาย สําหรับวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ 3)  เปนผูนํา
ทุกๆดานและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา

  Dempster (2001) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนโดยหลักความสมดุลยที่
เหมาะสมลงตัว ใชกรอบความคิดการพัฒนาจากทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม (Paradigms of Social 
Theory)  มีองคประกอบหลัก 2 ประการทําหนาที่เปนตัวเชื่อมสําหรับมุม/แกนในแนวนอน คือ
แสดงถึง การแสดงออกของคน (Human Activity) ระหวางคนเปนศูนยกลาง (People Focus) และ
ระบบเปนศูนยกลาง (System Focus) และแกนแนวตั้งแสดงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง  ในลักษณะ 
การจําลองหรือสรางใหม และ สรางระบบใหมลักษณะเฉพาะ ใชอธิบายถึง 4 เปาหมาย ของการ
พัฒนาสูวิชาชีพ ไดแก 1) System Restructuring  เปนการรักษาระบบ เพื่อเปนการคงสภาพระบบ
การพัฒนาสูวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับสมรรถภาพหรือความสามารถใน
ดานภาวะผูนําและทักษะการจัดการ (Leadership and  Management Skills)  สามารถเชื่อมโยง
นโยบายทางการศึกษาและสอดคลองกับความสําคัญและความจําเปนของหนวยงาน กลาง  เนนการ
จัดการตามอํานาจ หนาที่และ ภาวะผูนําในโรงเรียน (School  Leadership)  2) System Maintenance     
การกอรางหรือประกอบขึ้นใหมของระบบสําหรับการสรางองคประกอบใหมของระบบ เปนงาน
ทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งในสวนนโยบาย คานิยม ระบบแผนงานและวัตถุ
ประสงค ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองเรียนรูคือ  วิธีการพัฒนา  คานิยมและทัศนคติรวมกับผูปกครอง  วิธี
การ ปรับเปลี่ยนโครงสรางและงาน (How to Make Changes) ของโรงเรียนที่มีผลตอ ระบบงานโดย
ตรง   วิธีการทํางาน  (How to Work) ในระบบที่เดนๆโดยไดผลงานที่เหมาะสมกับงบประมาณ  
และวิธีการเก็บและใชระบบในการจัดการขอมูลอยางเหมาะสม  3)Professional Sustenance   การคง
สภาพของวิชาชีพ เปนการคนหาบุคคลและสะสมความตองการในการพัฒนาสูวิชาชีพตามความ
ตองการของ นักเรียน ครู และผูปกครอง โดยเฉพาะการดํารงอยูของคานิยม สําหรับวิชาชีพ โดย
หลักการผูบริหารโรงเรียนจําเปนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆคือ   เนนถึงขอมูลหรือสนใจสภาพปฏิบัติจริง
และภาวะผูนําในโรงเรียน ที่เกิดขึ้น   มีความสัมพันธสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
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โรงเรียน  และเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ 4) Professional Transformation  การเปลี่ยน
แปลงสูความเปนวิชาชีพ  การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนที่มุงสูสังคม สถาบัน และบุคคล จากการ
ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะไดแนวทางมอบหมายงานแกบุคลากร (Empower Staff) และการพัฒนา
บุคลากร (People Focused Change) แผนงานพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูบริหารโรงเรียน
ควรรูวิธีการทํางานรวมกับทีมงานดังนี้   รับประกัน รับรอง/ยืนยัน จากสังคม หรือชุมชน ไดรับการ
ยอมรับในภาวะผูนําและการบริหารจัดการโรงเรียน   การสังเคราะหและปรับเปลี่ยนบุคคลตามหลัก
วิชาชีพที่เหมาะสม  และ สรางระบบบริหารจัดการโรงเรียนในแนวทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสูวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ผลงานดีเดน ในรายกรณีศึกษา (Case Study)  ทั้งผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญก็เห็นวา
แนวทางทั้ง 3 กลุมดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนพื้นฐานที่ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของผู
บริหารโรงเรียนโดยรวมทั้ง 3 กลุมไปพรอมๆกันไป หรือหากมีขอจํากัดดานทรัพยากรการบริหาร 
จึงจัดทําแผนการพัฒนาเปนระยะเวลาตามความพรอมและควรทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซ่ึงก็เปน
การยืนยันไดวาผูบริหารมืออาชีพมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงอยาง
ในปจจุบัน ดังคํากลาวของ Jack Welch CEO General Electric (อางถึงใน สาโรจน โอพิทักษชีวิน 
,2546) วา “ถาทานไมสามารถกระตุนใหผูอ่ืนมีพลังความสามารถได ทานก็ไมสามารถที่จะเปนผูนํา
ได ”  ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวา การพัฒนาทักษะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความเหมาะสมในยุคการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้มีความจําเปนและมีความสัมพันธตอการกําหนดแนวทางการพัฒนาผู
บริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนําหรือ CEO ในโรงเรียนสูความเปนผูบริหารมืออาชีพโดยครอบคลุมแนว
ทางการพัฒนาได 3 กลุมดังตอไปนี้

กําหนดนโยบายมุงสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสดุ
ในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศนแปลงสูการปฏิบัติ ใหไดผลอยางมีประสิทธิภาพ จําเปน

ตองเกิดจากการมีสวนรวมทุกขั้นตอน ใชแผนเชิงกลยุทธเปนหลัก มีกระบวนการรวมวางแผน รวม
ปฏิบัติ และรวมภาคภูมิใจ ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําที่เขมแข็งและแสดงบทบาทสําคัญเพื่อสราง
ความมั่นใจ สรางทีมงานจากทุกๆฝายทั้งในและนอกโรงเรียนโดยตองเปนแบบอยางที่ดี มีหลัก
ธรรมาภิบาล หานวัตกรรมใหมๆ สรางผูนําและมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานโดยการสอนงาน (Coaching)
ในการพัฒนาตนเอง เปนการสรางบรรยากาศและขวัญกําลังใจที่ดีโดยเชื่อมโยงกฎระเบียบใหเอื้อ
ตอภารกิจและเปาหมายของโรงเรียน

พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารอยางตอเนื่อง
เปนการสรางบรรยากาศใหเกิดในโรงเรียนเชิงจิตวิทยาสังคม เกิดความไววางใจ

ซ่ึงกันและกัน  ผูรวมงานทุกฝายตลอดทั้งชุมชนประสานความรวมมือกันพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
โดยเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing) มองการณไกลถึงความเปนไปไดโดยหาทางเลือกใหม
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ตลอดทั้งใหกําลังใจผูรวมงานเปนการกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) สูการบริหารคุณ
ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบริหารทรัพยากรปจจัยนําเขาสงผลตอผลผลิตไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

พัฒนาวิสัยทัศนรวมและสรางคานิยมประจําโรงเรียน
          เปนการสรางวัฒนธรรมประจําโรงเรียน ทั้งดานการบริหาร วิชาการ และอื่นๆ
โดยเฉพาะพัฒนาบุคลากร ใหเกิดทีมงานอยางยั่งยืน มีความสุขทั้งกายและใจ ผูบริหารเปนตัวเชื่อม
(Bonds) มีการประสานงานที่ดีระหวาง ครู นักเรียนและผูปกครอง สรางความหวังรวมกันโดยนําจุด
เดนของโรงเรียนมาเปนจุดเนนในการพัฒนาและเปนจริงไดผลอยางริเร่ิมสรางสรรค ใชระบบการ
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งสามารถบูรณาการแนวทางการพัฒนาทั้งที่เนนคนและเนน
ระบบไดอยางสมดุลย สําหรับรูปแบบเสนอแนวทางพัฒนาสรุปดังนี้

ภาพที่  4   แนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ

      พฤติกรรมภาวะผูนํา
1.การมีอิทธิพลอยางมี
   อุดมการณ
2.การสรางแรงบันดาลใจ
3.การคํานึงถึงความเปน
  ปจเจกบุคคล
4.การกระตุนทางปญญา

กําหนดนโยบายมุง
สูการปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

พัฒนานวัตกรรม
ทางการบริหาร
อยางตอเนื่อง

พัฒนาวิสัยทัศน
รวมและสรางคา
นิยมประจําโรง

เรียน

ผู
บริหาร
มือ
อาชีพ
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5.3   ขอเสนอแนะ
         จากผลการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะไว 2
ประการคือ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1)  พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณซ่ึงมีระดับ

พฤติกรรมที่บอยอยูแลวใหพัฒนาสูความเปนปกตินิสัยตลอดทั้งมีการจูงใจและเชิดชูเกียรติเปน
บุคคลตัวอยางในสังคมไดแก การคาํนงึถึงประโยชนสวนรวมมากกวาความสนใจ    การแสดงใหผูอ่ืน
เหน็ถึงความเชือ่มัน่และศรทัธาในโรงเรยีนอยางแทจริง และการประพฤตติวัใหเปนแบบอยางทีด่ใีหเกดิ
ประโยชนแกผูอ่ืนในการทาํงาน  นอกจากนีย้งัมรีายการพฤตกิรรมทีค่วรใหความสาํคญัและกระตุนให
แสดงเพิม่มากยีง่ๆขึน้ไปคอื การควบคมุอารมณไดในสถานการณวกิฤต ิเปนตน

2)  พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงมีระดับพฤติกรรม
ที่แสดงออกบอยอยูแลวใหพัฒนาสูความเปนปกตินิสัยตลอดทั้งมีการจูงใจและเชิดชูเกียรติเปน
บุคคลตัวอยางในสังคมไดแก  การใหกาํลังใจผูรวมงานเปนการกระตุนจติวญิญาณของทมี (Team 
Spirit)   การทาํใหผูรวมงานมัน่ใจทีจ่ะดาํเนนิงานใหสําเรจ็ตามเปาหมายอยางมปีระสิทธภิาพ และทาํ
หนาทีเ่ปนผูนาํทีเ่ปยมดวยคณุธรรม จริยธรรม ประจาํโรงเรยีนตัง้ใจแนวแนทีจ่ะทาํงานใหสําเรจ็ตามที่
กาํหนด นอกจากนีย้งัมรีายการพฤตกิรรมทีค่วรใหความสาํคญัและกระตุนใหแสดงเพิม่มากยีง่ๆขึน้ไป
คอื การมองปญหาในแงด ีเชงิบวก ใชวกิฤตเิปนโอกาส

3)  พฤตกิรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการกระตุนทางปญญา  ซ่ึงมีระดับพฤติกรรม
ที่แสดงออกบอยอยูแลวใหพัฒนาสูความเปนปกตินิสัยตลอดทั้งมีการจูงใจและเชิดชูเกียรติเปน
บุคคลตัวอยางในสังคมไดแก  การใหความสาํคญักบัการจงูใจใหผูรวมงานไดรวมแสดงความคดิเหน็   
การนาํภาพรวมทีเ่ปนจดุเดนของโรงเรยีนมาเปนจดุเนนในการพฒันาโรงเรยีน  และทาํการตรวจสอบ
ประเดน็สาํคญัของปญหาในการทาํงานโดยใชขอมลูหลักฐาน    นอกจากนีย้งัมรีายการพฤตกิรรมทีค่วร
ใหความสาํคญัและกระตุนใหแสดงเพิม่มากยีง่ๆขึน้ไปคอื การใชแผนเชงิกลยทุธเปนเครือ่งมอืในการ
บริหาร และสนบัสนนุใหมกีารเปลีย่นกรอบและคดิแกปญหาดวยวธีิการใหมๆ  (Reframing)

4)  พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียนดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  ซ่ึงมีระดับพฤติ
กรรมที่แสดงออกบอยอยูแลวใหพัฒนาสูความเปนปกตินิสัยตลอดทั้งมีการจูงใจและเชิดชูเกียรติ
เปนบุคคลตัวอยางในสังคมไดแก การฟงเรือ่งราวตางๆและความคดิเหน็ของผูรวมงานแตละบคุคล
อยางตัง้ใจ (Good Listener)  การใหคาํแนะนาํทีเ่ปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานเปนราย
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บคุคล และใชการประสานงานทีด่เีปนตวัเชือ่ม (Bonds) ระหวางคร ูนกัเรยีนและผูปกครองเขาดวยกนั    
นอกจากนีย้งัมรีายการพฤตกิรรมทีค่วรใหความสาํคญัและกระตุนใหแสดงเพิม่มากยีง่ๆขึน้ไปคอื การ
ใหเวลาสอนงานและแนะนาํ (Coaching) แกผูรวมงานเปนรายบคุคล

5)    แนวทางการพัฒนาผูบริหารสูความเปนมืออาชีพ ในประเด็นการสรางวิสัยทัศนรวม 
การแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม และพัฒนานวัตกรรม ใหมๆ      
จําเปนที่จะตองเนนและใหความสําคัญในรายการที่พบวาผูบริหารดีเดนซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาวิจัย ยังมีการแสดงพฤติกรรมในระดับที่ไมบอยมากพอควร ไดแก การใชแผนเชงิกลยทุธเปน
เครือ่งมอืในการบรหิาร และการสอนงานและแนะนาํ (Coaching) แกผูรวมงานเปนรายบคุคล ก็จะ
สามารถทําใหเกิด ทีมผูนําในกลุมงานตางๆของโรงเรียน จะสงผลใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
สรางการยอมรับจากทุกๆฝาย จนกลายเปนผูบริหารมืออาชีพอยางสมบูรญและยั่งยืน

6)   สําหรับประเด็นการพัฒนาผูบริหารในดานการสรางบรรยากาศองคการ ใหความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหารอยางตอเนื่อง  ชุมชนเขามามีสวน
รวมอยางจริงจังและสม่ําเสมอ และใชกระบวนการบริหารคุณภาพใหสอดคลองกับบริบทของ      
โรงเรียนและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั้นควรสนับสนุนดานทรัพยากรตางๆเพื่อการ
บริหารจัดภายในโรงเรียนทั้งระบบใหสมบูรณครบถวน  เนนกระบวนการมีสวนรวมทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจาก
ทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวของกับโรงเรียนตามสถานการณและพื้นที่

7)  การพัฒนาวิสัยทัศนรวม  เสริมสรางคานิยม พัฒนาทีมงาน  การตัดสินใจอยาง
มีประสิทธิภาพ  เปนผูนําในการพัฒนา  ริเร่ิมสรางสรรค  ดําเนินการเชิงบูรณาการในโรงเรียน       
สงเสริมสุขภาพ และบูรณาการตามมาตรฐานคุณภาพ ทั้งดานครู นักเรียน และผูบริหาร เพื่อมุงสู
ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งมีสวนสําคัญมากที่จะสรางความ
คิดพื้นฐานแกนักเรียนที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไปนั้น  ควรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
แหงการเรียนรู มุงสูโรงเรียนแหงคุณภาพ   มีมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะใน
หลักการบริหารแบบบูรณาการมุงสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งโรงเรียน  (Whole 
School)

5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
ผลการวิจัยไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยตอไป  เพื่อประโยชนทาง

วิชาการและการบริหารในโรงเรียนโดยการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนสูความเปนมืออาชีพในลักษณะ
วงกวางสูสาขาวิชาชีพการบริหารในหนวยงานอื่นๆ  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้
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1)  ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้งในสวนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกภาคสวนในเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับอื่นๆ เพื่อจะทําใหสามารถรูสภาพของ
พฤติกรรมภาวะผูนํา ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อการพัฒนาสมรรภาพผูบริหารโรงเรียนอยางครบถวน
และครอบคลุมอยางทั่วถึง

2)  ควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนโดยใชขอมูล
เชิงปริมาณ นําไปประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติในพื้นที่โรงเรียน ในลักษณะการวิจัยและพัฒนาแบบมี
สวนรวม ทําใหเกิดองคความรูที่พัฒนาจากสภาพจริง พรอมทั้งสามารถนําไปเปนแบบอยางหรือรูป
แบบนํารองสําหรับโรงเรียนอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกันได เปนการสนองตอการนําผลการวิจัยสู
การปฏิบัติจริง และพัฒนาตอไปอยางยั่งยืนตอไป

3)  ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองคประกอบและแนวทางการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน        
มืออาชีพในลักษณะเฉพาะพื้นที่ และระดับการศึกษา โดยสามารถประยุกตจาก 3 แนวทางที่คนพบ
ในการวิจัยฉบับนี้เปนกรอบความคิด ใหสามารถใชเปนแบบอยางหรือรูปแบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรวมประชุมกลุม (Focus group discussion)

       ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาขาการบริหารการศึกษา  ผูบริหารโรงเรียน และผูเกี่ยว
ของทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา  ดังนี้

1. รศ.ดร.นิตย  บุหงามงคล ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.วิโรจน  สารรัตนะ                       ที่ปรึกษา
1.   รศ.ดร.บุญชวย   ศิริเกษ ประธานที่ประชุม (ผูทรงคุณวุฒิ)
2. รศ.ดร.สมคดิ  สรอยน้ํา กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
3. ผศ.ดร.มัณฑนา  อินทุสมิต กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ)
4. ผศ.ดร.เสาวนี     ตรีพุทธรัตน กรรมการ  (ผูทรงคุณวุฒิ)
5. ดร.แสงสุรีย  ดวงคํานอย กรรมการ   (ผูทรงคุณวุฒิ)
6. ผอ.สุรัตน      ดวงชาทม กรรมการ  (ผูบริหารเขตพื้นที่)
7. ผอ.สถาพร  หยองเอน กรรมการ  (ผูบริหารเขตพื้นที่)
8. ผอ.สมแพน  จําปาหวาย กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)
9. ผอ.สุเมธ    ปานะถึก กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)
10. ผอ.สุจิต    ลุนสําโรง กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)
11. ผอ.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)
12. ผอ. มนพ    สกลศิลปศิริ   กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)
13. ผอ.วิศิษฎ    บุตรวิชา กรรมการ  (ผูบริหารโรงเรียน)

วันศุกรท่ี 14 มกราคม  2547   เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ. ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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เรียน   ทานผูบริหารโรงเรียน

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางการ
พัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ  (Leadership Behaviors and Recommendations for Developing the Principalship for
Primary School Administrators in Northeast Thailand ) ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานใน
การตอบแบบสอบถามเพื่อความถูกตองและสมบูรณของการวิจัย  ขอมูลที่ไดจะไมมีผลเสียหายตอ
ตัวทานและสถานศึกษาเพราะจะนําเสนอเปนภาพรวมเพื่อประโยชนทางการศึกษา
          แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

      ตอนที่ 1    ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2   การใชภาวะผูนําในการบริหารงาน
ตอนที่ 3   การพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ

 “ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ” (Successful Primary School Administrators)
หมายถึงบุคลากรตันแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรูรางวัลครูเกียรติยศ ( Teacher Awards)สายงาน
บริหารสถานศึกษา ที่เปนตัวแทน กลุม/อําเภอ/จังหวัด ในป พ.ศ. 2544-ปจจุบัน หวังวาคงไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลดวยดีเชนเคย และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหความอนุเคราะหใน
การเสนอขอมูลที่มีคายิ่ง ในครั้งนี้

          ขอแสดงความนับถือ

(นายประยุทธ  ชูสอน)
ภาควิชาการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทร. 043-343452-3 ตอ 128 ,  06-2383940  E-mail: prayuth@kku.ac.th

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับ
การใชภาวะผูนําในการบริหารงานและการพัฒนาสูมืออาชีพ
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ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  /   และเติมขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงสําหรับตัวทาน
  1. เพศ     ( ) ชาย           ( ) หญิง
  2. อายุ  ( ) 30 ปหรือนอยกวา ( ) 31 – 40 ป

( ) 41 – 50 ป ( ) 51 – 60 ป
  3. ระดับการศึกษาสูงสุด

( ) ปริญญาตรี                 ( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก                 ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………..

    จากสถาบัน.………………………………………………………สาขาวิชา……………………
4. ตําแหนงทางการบริหารปจจุบัน
              ( ) ผูอํานวยการระดับ 9   ( ) ผูอํานวยการระดับ 8   ( ) ผูอํานวยการระดับ 7

5. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในปจจุบันตามขอ 4.

( ) 2 ปหรือนอยกวา ( ) 3 – 5 ป
( ) 6 – 10 ป ( ) 11 ปหรือมากกวา

6. ประสบการณการทํางานเปนผูบริหารโรงเรียน   (ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน)
( ) 2 ปหรือนอยกวา ( ) 3 – 5 ป
( ) 6 – 10 ป ( ) 11 ปหรือมากกวา

7. บุคคลที่ทานยึดเปนตัวแบบ (model) ความเปนผูนําในการบริหารงาน

      ( ) ไมมีตัวแบบ     ( ) มีตัวแบบผูนํา คือ …….………….……………….ที่อยู….………………

เหตุผลเพราะวา………………………………………………………………………………………
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8. บุคคลที่ทานยึดเปนที่ปรึกษา/พี่เล้ียง (mentor) ในการบริหารงาน
      ( ) ไมมีที่ปรึกษา   ( ) มีที่ปรึกษา คือ …….………….……………….ที่อยู…….………….…….

เหตุผลเพราะวา………………………………………………………………………………………
9.  ขอมูลและผลงานของโรงเรียนที่ทานดํารงตําแหนงผูบริหารในปจจุบัน

9.1จํานวนนักเรียน…..….คน ( )ขนาดเล็ก(นอยกวา300)/ ( )ขนาดใหญ(300คนขึ้นไป)  จํานวน
ครู….…...คน

9.2 ผลงานที่ทานภูมิใจมากที่สุด……..………………………………..………………………….
10. รางวัล/เกียรติประวัติในการบริหารโรงเรียนที่ทานไดรับ  ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
    10.1……………………………………………………….…เมื่อปพศ..………………………….

    10.2…………………………………..………..……….………เมื่อปพศ….……………………

    10.3…………….…………………..…………..…………….…เมื่อปพศ.……………………….



122

ตอนที่ 2 การใชภาวะผูนําในการบริหารงาน

คําชี้แจง   แบบสอบถามตอนนี้เปนการบรรยายถึง ลักษณะการทํางานและปฏิสัมพันธที่ทานมีกับผู
รวมงานในโรงเรียนรวมจํานวน 44 ขอ โปรดพิจารณาตัดสินวา ตัวทานมีลักษณะเปนไปตามพฤติ
กรรมท่ีบรรยายไวมากนอยเพียงใด
แลวทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกขอ
(คําวา“ผูอ่ืน”ในที่นี้หมายรวมถึง เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา)

ระดับพฤติกรรม

ขอความ 4 3 2 1 0
1.ขาพเจาประพฤติตัวใหเปนแบบอยางที่ดี ใหเกิดประโยชน แกผูอ่ืนใน
การทํางาน
2.ขาพเจาพูดและแสดงใหผูอ่ืนเห็นถึงคานิยมและความเชื่อที่ยึดมั่นเปน
สําคัญ ในการทํางาน
3.ขาพเจาควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤติ
4. ขาพเจาเนนความสําคัญเรื่องวิสัยทัศน (Vision) และพรอมถายทอดไปยังผูรวม
งานเปนจุดรวมกัน
5. ขาพเจาจะทําใหผูรวมงานทํางานกับขาพเจาดวยความรูสึกภาคภูมิใจ
6. ขาพเจาเนนใหความสําคัญของการมีเปาหมายและแผนในการทํางานที่ชัดเจน
7. ขาพเจาคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาความสนใจของตัวเอง
8. ขาพเจาพิจารณาเรื่องของคุณธรรมและศีลธรรมประกอบการตัดสินใจ
9. ขาพเจาใหความมั่นใจกับผูรวมงานที่จะชนะอุปสรรคตางๆได โดยนําความรู
หลักการมาใช
10.ขาพเจาแสดงใหเห็นถึงความแนวแนในอุดมคติ ความเชื่อ  และคานิยมของ
ขาพเจา
11. ขาพเจาแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความ สามารถในการทํางาน
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
12. ขาพเจาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอปญหาโตแยงที่เกิดขึ้น
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ระดับพฤติกรรม
ขอความ 4 3 2 1 0

13.ขาพเจาวางตัวใหเปนที่นับถือของผูอ่ืน
14. ขาพเจาแสดงใหผูอ่ืนเห็นถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาในโรงเรียนอยางแทจริง
15. ขาพเจาแสดงใหผูอ่ืนรูสึกถึงพลังอํานาจ (Power) และ  ความมั่นใจในตัวเอง
16. ขาพเจาพูด แสดงใหผูรวมงานเห็นวาความไววางใจซึ่งกันและกัน สามารถ
ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานได
17. ขาพเจาเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกรวมกันในการปฏิบัติ
ภารกิจ
18. ขาพเจามักจะพูดในแงดีเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต
19. ขาพเจามองการณไกลถึงความเปนไปไดทางเลือกใหมๆ
20. ขาพเจามองปญหาในแงดี เชิงบวก ใชวิกฤติเปนโอกาส
21. ขาพเจาแสดงความเชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินงานไดตามเปาประสงค
22. ขาพเจาใหกําลังใจผูรวมงานเปนการกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team
Spirit)
23. ขาพเจาทําใหผูรวมงานมั่นใจที่จะดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
24. ขาพเจาแสดงความกระตือรือรนเมื่อพูดถึงเปาหมายที่จําเปนตองทําใหเสร็จ
25. ขาพเจาแสดงใหผูอ่ืนเห็นวามุมมองเกี่ยวกับความเชื่อ ธรรมเนียมและวิสัย
ทัศนในทรรศนะของขาพเจาเชื่อถือได
26. ขาพเจาทําหนาที่เปนผูนําที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม ประจําโรงเรียน
ตั้งใจแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จตามที่กําหนด
27.ขาพเจาใหความสําคัญกับการจูงใจใหผูรวมงานไดรวมแสดง ความคิดเห็น
28.ขาพเจาทําการตรวจสอบประเด็นสาํคัญของปญหาในการทํางานโดยใชขอมูล
หลักฐาน
29.ขาพเจาแสวงหามุมมองที่แตกตางกันเมื่อตองการแกปญหา
30.ขาพเจาใชแผนเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหาร
31.ขาพเจาขอความรวมมือจากผูอ่ืนในการมองปญหาจากหลายแง หลายมุม
32.ขาพเจาวินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบและเปนเอกฉันท
      กอนตัดสินใจสั่งการ
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ระดับพฤติกรรม

รายการ 4 3 2 1 0
33.ขาพเจาสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนกรอบและคิดแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ
(Reframing)
34.ขาพเจาเสนอแนะแนวทางใหมๆในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
35.ขาพเจานําภาพรวมที่เปนจุดเดนของโรงเรียนมาเปนจุดเนนในการพัฒนา
โรงเรียน
36.ขาพเจาปฏิบัติตอผูรวมงานในฐานะที่เปนบุคคลที่มีความสําคัญ  มากกวาใน
ฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม
37.ขาพเจาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนา ของผูรวมงานเปน
รายบุคคล
38.ขาพเจาฟงเรื่องราวตางๆและความคิดเห็นของผูรวมงานแตละบุคคลอยาง
ตั้งใจ  (Good Listener)
39.ขาพเจาสนับสนุนใหผูรวมงานไดพัฒนาจุดเดนของตนเอง
40.ขาพเจาใหเวลาในการสอนงานและแนะนํา (Coaching)แกผูรวมงานเปนราย
บุคคล
41.ขาพเจาปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานโดยคํานึงถึงความสามารถและแรงบันดาลใจ
ที่แตกตางกันระหวางบุคคล
42.ขาพเจาใชการประสานงานที่ดี เปนตัวเชื่อม(Bonds)ระหวางครู นักเรียนและ
ผูปกครอง เขาดวยกัน
43.ขาพเจาใหการสนับสนุนผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อสรางบรรยากาศที่ดี
ตามความตองการแตละคน
44.ขาพเจาใหความสนใจเปนพิเศษแกผูรวมงานซึ่งไมไดรับความ  สนใจเทาที่
ควรเปนการสรางขวัญกําลังใจที่ดีในองคการ
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ตอนที่ 3 การพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ

คําชี้แจง   แบบสอบถามตอนนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน
                 รวมจํานวน 14 ขอ   โปรดจัดลําดับความสําคัญ จากประเด็นตางๆดังนี้
1.ใชกฎระเบียบในการบริหาร วางแผนงาน
2.กําหนดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม
3.พัฒนาและใชนวัตกรรมทางการบริหาร จนเกิดผลงานมีคุณภาพสูงขึ้น
4.เนนสรางบรรยากาศองคการในเชิงจิตวิทยาสังคม
5.มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหทํางานเต็มศักยภาพ
6.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพไดอยางเปนระบบ
7.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
8.ทํางานรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนอยางสรางสรรค
9.เปนผูนําและสรางผูนํา
10.พัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน
11.พัฒนาวิสัยทัศนรวมและเสริมสรางคานิยม
12.พัฒนาทีมงานทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน
13.ใหความสําคัญทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
14.สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ

        จากประเด็นการพัฒนาผูบริหารทั้ง  14 ขอขางตน ขอความกรุณาจากทานจัดลําดับท่ีโดยนํา
หมายเลข (1,2,3.……..14) หนาขอความที่กําหนด ไปกรอกในชอง          ตามระดับความสําคัญท่ี
ทานไดพิจารณาแลว
         (5)                           (4)                                        (3)                                 (2)                     (1)

มีความสําคัญ
มากที่สุด

(2 ขอความ)

มีความสําคัญ
มาก

( 3 ขอความ)

มีความสําคัญ
ปานกลาง

( 4 ขอความ)

มีความสําคัญ
นอย

( 3 ขอความ)

มีความสําคัญ
นอยท่ีสุด

( 2 ขอความ)

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามจนเสร็จสมบูรณ



ประวัติผูเขียน

                   นายประยุทธ  ชูสอน เกิดเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2500 ที่บานโคก ตําบลบานโคก         
กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน สมรสกับ ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  ชูสอน มีบุตร 2 คน 
คือ นางสาวพรชีรา ชูสอน และ นายประมุข ชูสอน
                การศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม.ศ.5 (โปรแกรมวิทยาศาสตร) จากโรงเรียน
แกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน เมื่อ ป พ.ศ. 2517 ระดับปริญญาตรีสาขาการมัธยมศึกษา 
(คณิตศาสตร-เคมี) รุนที่ 7 พ.ศ. 2522 ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รุนที่ 3 พ.ศ. 
2532  Diploma  Educational Administration, University of Tsukuba Japan พ.ศ. 2536 และศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา รุนที่ 1 การศึกษาตั้งแตระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก 
สําเร็จจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
             การทํางาน เร่ิมรับราชการ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนแกงครอวิทยา อําเภอแกงครอ 
จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2523 โอนและเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2524  ตอมาเปลี่ยนตําแหนงเปน เลขานุการ         
คณะศึกษาศาสตรในป พ.ศ. 2539 และเปลี่ยนตําแหนงเปน อาจารย สังกัด ภาควิชาการบริหารการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร เมื่อป พ.ศ. 2543




