
บทที่  1 
 

บทนํา 
 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(2547:12 –13)ไดระบุถึง
ความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไวในมาตรฐานดานปจจัยมาตรฐานที่ 20 คือ
ผูบริหารตองมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการในขณะที่เทื้อน ทองแกว (2545:35) 
ใหความเห็นวาผูบริหารไมวาจะอยูในองคกรประเภทและระดับใดก็ตาม จะตองเผชิญกับการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง จากผลที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกขอมูลขาวสารภาวการณ
แขงขันที่ไรพรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด ผูบริหารจึงตองเปนผูมี
วิสัยทัศนขอผูกพันตอการใหบริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคกร
ไดใชศักยภาพที่ดีทํางานใหเกิดผลสูงสุดสรางพันธมติรทั้งภายในและภายนอกองคกร 

การพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยผูนําองคกรที่มีคุณภาพและผูนําที่มี
แบบภาวะผูนํา การใชภาวะผูนําเปนศิลปะของแตละบุคคล และจะรับรูไดจากการใชแบบภาวะผูนํา
จากการปฏิบัติงาน ผลแหงความสําเร็จของงาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพเกิดจากตัวผูนําในการใช
แบบภาวะผูนํา และการสรางแรงจูงใจปลูกจิตสํานึกใหผูอ่ืนเกิดความคิดและแสดงออก การสรางสิ่ง
เราแกบุคคลอื่นใหเกิดความรวมมือและทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการในดาน
การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับประถมศึกษาจําเปนตองอาศัยปจจัยดานภาวะ
ผูนําของผูบริหาร เพื่อนําหนวยงานใหประสบความสําเร็จและเชนเดียวกันแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
ที่เหมาะสมยอมสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรการเขาสูตําแหนงของผูบริหาร
โรงเรียนนั้น เดิมใชวิธีการคัดเลือก นับต้ังแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา ไดเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกและ
เขารับการอบรมหลักสูตรเตรียมผูบริหารสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงนับได
วาคุณภาพของผูบริหารไดรับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดทั้ง
สังคมโดยรวม แตคุณภาพของผูบริหารจะสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับ
แบบภาวะผูนําที่ผูบริหารเลือกใชกับผูใตบังคับบัญชาเปนสําคัญ (จรรยา มานิตกุลและคณะ, 2534:100) 
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ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยตัดสินความมีประสิทธิภาพในการใชครูที่สําคัญที่สุด  
ไมวาจะยกการศึกษาระดับใดๆ ก็ตามมาพิจารณา ซ่ึงหมายถึงผูบริหารจําเปนตองใชแบบภาวะผูนํา
ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูใตบังคับบัญชา จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหาร
โรงเรียน ในภาวการณปจจุบันมีการเรงรัดคุณภาพการจัดการศึกษาใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคโลกาภิวัตน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) การรูจักวิเคราะห
ระดับพัฒนาการของผูใตบังคับบัญชา แลวมอบภารกิจใหตามความรูความสามารถ ความมุงมั่น การ
ปรับเปลี่ยนแบบภาวะผูนําใหเขากับสถานการณ ตลอดทั้งการเรงเราใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนา
ความรูความสามารถที่จะทํางานไดอิสระและเต็มศักยภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอบทบาท
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารมีความสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จขององคกรและขอควรตระหนักยิ่งกวานั้น คือ แบบภาวะผูนําที่ผูบริหารนําไปใชจะ
สงผลตอความสําเร็จที่ตางกัน การใชแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณจะกอใหเกิด
ประสิทธิผลในการทํางานและขณะเดียวกันหากผูบริหารใชภาวะผูนําที่หลากหลายรูปแบบ มีความ
ยืดหยุนก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในหลายๆ สถานการณที่เปลี่ยนไป 

โรงเรียนประถมศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
เพราะเปนหนวยปฏิบัติการ ผูบริหารสถานศึกษาคือกุญแจดอกสําคัญที่จะนําพาองคกรของตนไปใน
ทิศทางที่พึงประสงคดวยการจัดเครื่องมืออํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอสมาชิกในองคกรและชุมชน
รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย(อรรณพ พงษวาท, 2540:58 ) คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนเชนไร ขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารในการที่จะนําศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2534) ภาวะ  ผูนําและพฤติกรรมของ
ผูบริหารจะสงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูผูใตบังคับบัญชา (สงวน สิทธิเลิศอรุณ, 2523:148) 
เพราะผูบริหารไดรับการแตงตั้งใหควบคุมดูแลบังคับบัญชากิจการตางๆ ในโรงเรียนใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายการศึกษา  อยางไรก็ตามการตั้งจุดหมายทางการศึกษาวางไวอยางชัดเจน แตถาขาดผูนําที่
จะนําจุดมุงหมายนั้นๆใหบรรลุผลสําเร็จออกมาไดจุดมุงหมายที่ตั้งไวก็ไรผล ผลสําเร็จในการ
บริหารงานขึ้นอยูกับภาวการณเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางมาก ถาผูบริหารเปนผูนํา
ที่ดีจะสามารถนําผูใตบังคับบัญชาใหรวมมือทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นจึงนาจะพิจารณา
เร่ืองภาวะผูนําเปนสําคัญ (พนัส หันนาคินทร,2524:91) 

โดยปกติสถานการณในการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารจึงตอง
เลือกแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ โดยไมยึดติดแบบใดแบบหนึ่งจนเกินไปจะทํา
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ใหเกิดผลเสียตอการทํางานได ผูบริหารที่คอนขางจะยืดหยุนในการใชแบบภาวะผูนําจะมีประสิทธิภาพ
ในหลายๆ สถานการณ แตถาหากผูบริหารไมยืดหยุนในแบบภาวะผูนําจะปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเฉพาะในบางสถานการณเทานั้น (สมยศ  นาวีการ, 2540:423)  

จึงกลาวไดวาประสิทธิภาพของผูนํามิไดขึ้นอยูกับผูนําเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังตอง
ขึ้นอยูกับสถานการณของบุคคลหรือกลุมคนขณะนั้น อยางไรก็ตามผูบริหารยอมมีวิธีการนําหรือ
แบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะวิธีการทํางาน 
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ปรัชญาหรือความเชื่อถือของแตละคนแตละงาน (ธรรมรส โชติกุญชร, 
2527:141) และแบบภาวะผูนําที่ผูบริหารเลือกใชจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกรแตกตางกัน การเลือกแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมจะทําใหผูรวมงานเกิดความรวมมือในการ
ทํางานสามารถนําองคกรสูเปาหมายขององคกรและสภาพจิตใจที่ดีของผูรวมงาน (สมคิด บางโม, 
2538:22) 

อนึ่ง ความสําเร็จในการทํางานใดๆ นอกจากจะพิจารณาองคประกอบดานผูนําเครื่องมือ
และระบบที่ดีแลว ยังขึ้นอยูกับความรูความสามารถและความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาเปนสําคัญ 
(กัลยาภรณ  หมื่นนิกร, 2537:42)  เพราะผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามมีความแตกตางกันทางดานความรู 
ความสามารถ ความตองการ ความเชื่อถือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความพรอมทางจิตใจ ดังนั้น
ผูนําจึงตองรูจักและเขาใจที่จะมอบหมายงาน คอยกระตุนใหกําลังใจใหคําปรึกษาหารือ แนะนํา 
ชวยเหลือ ตัดสินใจ และสั่งการใหเหมาะสม (พะยอม วงศสารศรี, 2538:129 และเสนาะ ติเยาว, 2539:2) 

จากเหตุผลดังไดกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 ซ่ึงมีปญหาเกิดขึ้นกับตัว
ผูบริหารสถานศึกษาและผูใตบังคับบัญชา อาทิเชน ความไมพอใจ ความไมรวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ ผลการศึกษาที่ไดอาจนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรและใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอลักษณะภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 

 

 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 4 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอลักษณะภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต1 โดยวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา 4  ดาน คือ 

1.1 ดานการบริหารงานบุคคล 
1.2 ดานการบริหารงานวิชาการ 
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป 
1.4 ดานการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

2. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1 จํานวน 936 คน ที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2548 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชคําศัพทบางคําในความหมายดังตอไปนี้ 
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อ

นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรรวมกัน 
ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง หัวหนาสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษาโรงเรียน หรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนและโรงเรียนสาขา
ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต1  

ครูผูสอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและโรงเรียนสาขา ในเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไมรวมครูอัตราจางและครูผูชวย 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ไดขอมูลเกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต ซ่ึงจะเปนขอมูลเบื้องตนในการเสนอเพื่อใหตนสังกัดกําหนดนโยบายและการ
วางแผนพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตอไป  

2. ไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําซึ่งอาจนํามาเปนเกณฑคัดเลือกผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 
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