
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ในปจจุบันการบริหารการศึกษาไทยไดกาวไปสูยุคแหงโลกาภิวัตนมีการปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับกระแสของความเปนโลกแหงการศึกษาไรพรมแดน ที่มีการสรางเงื่อนไขการปรับเปลี่ยน

การแขงขัน เพื่อใหทันตอสังคมทีดําเนินไปอยางรวดเร็ว รุนแรงและหลากหลายการที่ประเทศไทย

กําลังกาวสูสังคมขนาดใหญ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน     

ของประเทศ เพื่อที่จะสามารถอยูรอดในสภาวการณปจจุบันโดยเฉพาะอยางย่ิง คือ การพัฒนาคน 

ตองพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีศักยภาพพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได

อยางมั่นใจที่สําคัญ คือ ทุกภาคสวนในสังคมตองผสานความรวมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยใหกาว

ไปสูเวทีโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนเพราะฉะน้ัน จึงเปนโจทยที่สําคัญของการศึกษาและ

ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาตองเดินหนาสูการสราง การพัฒนา เตรียมความพรอม        

ใหสอดคลองกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมในศตวรรษที่21 ที่มีความกาวหนาทั้งในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทําใหโลกทั้งโลกเช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว จําเปนตอง

สรางและพัฒนาใหคนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชํานาญ       

พรอมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศ สูการเปนประเทศที่พัฒนาในระดับที่สูงข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 2) 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายหน่ึง        

ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติโดยไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ 

งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดการสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู       

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2579  

มุงพัฒนาใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมี

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ        

มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 
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เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม แหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ

ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อนํา

ประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

รวมถึงการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ย่ังยืนและมีดุลยภาพใน 3 ดาน 

คือ เปนสังคมคุณภาพสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกนั 

มุงปฏิรูปการเรยีนรูทีพ่ัฒนาผูเรยีนใหสามารถอยูรวมกันในสงัคมไดอยางมคีวามสุข พัฒนาและสงเสริม

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2553 : 9) จึงถือวาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงการ

พัฒนาคน ซึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาย่ิงกวาทรัพยากรอื่นใด ภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคน้ีทําให 

มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลทุกระดับ ไมวาจะเปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

โรงเรียนและครผููสอน ใหมีความสํานึกตอบทบาทและภารกจิตาง ๆ  ที่มีตอสังคมมากข้ึน เพื่อใหมีศักยภาพ

ที่เพียงพอของการเปนประชากรในศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน ภาระหนาที่สําคัญของรัฐจึงตองจัดการศึกษา

ใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ

เพื่อทําใหศักยภาพทีม่ีอยูในตัวคน ไดรับการพฒันาอยางเต็มที่ เพราะคุณภาพของคนเปนสิ่งสําคัญ และ

เปนตัวบงช้ีถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2550 : 6 - 9) 

การปฏิรูปการศึกษาเปนแนวทางในการแกวิกฤติในเรื่องการศึกษาโดยรวม ผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูนําในการปฏิรูปการเรียนรูจะตองเปนผูนําที่มีความมุงมันที่จะทํางานใหสําเรจ็ ซึ่งเปาหมายที่แทจริง

ของการบริหาร คือ การพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่เปนผูนํา และเปนกุญแจ

ที่สําคัญของการที่จะเปนผูบันดาลใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ถาองคการหรือ

หนวยงานใดปราศจากผูนําแลวองคการหรือหนวยน้ันจะขาดเข็มทิศนําทางไปสูความสําเร็จ (สถาบัน

เพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550 : 149) ดังน้ัน ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนและมีความสามารถ

ในการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูในโรงเรยีนไดใชศักยภาพที่ดี ทํางานใหเกิดผลสูงสุด มีความเต็มใจ

เขารวมการพัฒนาและปรบัเปลีย่นองคการ ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาของสถานศึกษา ผูบริหารน้ัน

ตองแสดงพฤติกรรมที่ทําใหครูทุกคนปฏิบัติงานอยางเต็มที่ความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2552 : 10) ผูบริหารโรงเรียนจึงมีความสําคัญตอการจัด

การศึกษาโดยตรง และจะนําองคการไปสูเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

โครงสรางการบริหารศึกษาในปจจุบัน ยึดหลักการของการมีเอกภาพเชิงนโยบายและ          

มีความหลากหลายในการปฏิบัติ เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมันที่จะ

ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง เนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบชัดเจนตามขอบขายงานและ
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บทบาทหนาที่ของบุคลากร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550 : 2) ซึ่งจะสงผล

โดยตรงตอบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 

โดยโรงเรียนจะไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการเอง ดังน้ันผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด คือ “ผูบริหาร”        

ย่ิงในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการเปลีย่นแปลง ผูบริหารโรงเรียนจะเปนตัวแปรทีส่ําคัญและกลไกหลัก

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปนผูนํานโยบายแนวดําเนินการและโครงการตาง ๆ ไปปฏิบัติ 

ผูบริหารตองไมหยุดน่ิง ตองเคลื่อนไหวและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาพัฒนาสงเสริมบุคลากร       

เปดโอกาสใหมีอิสระในการทํางานมากข้ึน ไมสกัดกั้นความคิดของครูผูบริหารโรงเรียนตองเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรมภาวะผูนํา เพื่อใหสามารถเปนผูนําของการปฏิรูปการศึกษาได

อยางสมบูรณ (นฤมล นามเอี่ยม, 2550 : 37) 

ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับมีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาที่ตองมีภาวะผูนํา ชักนําให   

ผูตามมีความเปนผูนํา และจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน จะประสบความสําเร็จ

หรือลมเหลวในการปฏิบัติงานน้ัน พฤติกรรมภาวะผูนํามีสวนสําคัญและเกี่ยวของอยางมาก ถาผูบริหารมี

ภาวะผูนําที่เหมาะสมและถูกตองตามทฤษฎีหรือหลักการทางการบริหารแลวยอมไดรับความรวมมือ

จากทุกฝาย ในที่สุดการบริหารก็จะประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ Manz and Sims 

(1991 : 33) ที่กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรใชพฤติกรรมผูนําแบบผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) 

โดยนํากระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนําที่จะทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเองมาใชในการบริหาร     

ซึ่งมี ข้ันตอน คือ 1) การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 2) การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนํา

ตนเอง 3) การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 4) การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก    

5) การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค 6) การ

สนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 7) การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรม

ของผูนําตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาที่มีการพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนํา เช่ือวาจะชวยใหผูบริหารไดใช

ความรูความสามารถและศักยภาพการบริหารสถานศึกษา ในการสรางคนใหเปนผูนําตามแบบอยาง 

โดยสรางผูตามใหเปนผูนําตามแบบฉบบัแหงผูนํา กระตุนผูตามใหเปนผูนําดวยเชนกนัหรือเรยีกอีกนัยหน่ึง

วาการฝกลกูนองใหเกง มีความเปนผูนําดวยตนเอง ผูบริหารสถานศึกษาจงึเปนผูมีความสําคัญในตนเอง

มีบทบาทในการพัฒนาความรูความสามารถและทักษะใหเปนผูนํา มีความสามารถในการตัดสินใจตาม

ทีไดรับมอบหมายในบทบาทหนาที่ (ชญานทิพย แข็งแรง, 2555 : 2 อางถึงใน ชาญณรงค พงษขยัน, 

2556 : 3) เนนการเปลี่ยนลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง กระจายอํานาจบริหารใหกับทีมงาน       

ใหความเช่ือมั่น คอยสนับสนุน เอื้ออํานวยเพื่อใหผูตามหรือบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเองไดโดย

เปลี่ยนพฤติกรรมจากการต้ังเปาหมายดวยบุคคลอื่น การใชแรงจูงใจภายนอกการวิพากษวิจารณจาก

บุคลากรภายนอกใหเปนการต้ังเปาหมายดวยตนเอง ใชพฤติกรรมจูงใจภายในและแสดงศักยภาพที่มี

อยูในตัวตนออกมา เพื่อใหองคการบรรลุผลสําเร็จที่วางไว (วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ, 2550 : 60) หาก
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ผูบริหารใชพฤติกรรมภาวะผูนํา แบบดังกลาวไดอยางเหมาะสมแลวยอมเช่ือไดวาการบริหารงาน

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ จะบรรลุตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดีย่ิง 

สภาพปญหาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว 

พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมสูง แตในบางสาระการเรียนรูยังไมอยูในเกณฑที่นาพอใจ 

บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานไมบรรลุเปาหมาย ทําใหผูบังคับบัญชาตองกํากับติดตามการปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ืองในบางเรื่อง สวนหน่ึงอาจเกิดจากปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน จากการ

ที่ไดนิเทศติดตามการบริหารงาน โดยสรุปแลวพบวา ผูบริหารบางคนขาดการวางแผนงานที่เปนระบบ 

การสื่อสารภายในยังไมทั่วถึง ขาดการนิเทศติดตามประเมินผลขาดการกระจายอํานาจทางการบริหาร

ใหกับทีมงาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ , 2559) และยังขาดการกระตุนให

บุคลากรเปนผูนําตนเองจากสภาพปญหาดังกลาว ความสําคัญของภาวะผูนําเหนือผูนํา ซึ่งเปนปจจัย 

ที่สําคัญและสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา เน่ืองจากพบวาโรงเรียนจะมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการใชภาวะผูนําในการเสริมสราง พัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําตนเองได เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายมีการพัฒนางานใหดีข้ึน  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อใหทราบถึงภาวะผูนําเหนือ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และไดนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรงุ พัฒนาพฤติกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ อันจะสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานทางการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 

จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1. ขอมูลที่ไดจากการวิจัย เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ใชในการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําเหนือผูนําอันจะทําใหเปนที่ยอมรับ

ของผูใตบังคับบัญชา และบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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2. เปนขอมูลเสนอแนะใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไดใชในการ

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาท และสอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษากระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดของ Manz and Sims (1991 : 33) ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,437 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางของครผููสอนโดยใชตารางสาํเรจ็รูปของ Krejcie and 

Morgan (1970 : 608) จากครูทั้งหมด 2,437 คน จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน และใชวิธีการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

  1.1 เพศ  

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญิง 

  1.2 วุฒิการศึกษา 

   1.2.1 ปริญญาตร ี

   1.2.2 สูงกวาปริญญาตร ี

  1.3 ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

   1.3.1 ตํ่ากวา 5 ป 

   1.3.2 5 ป ข้ึนไป 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา 7 ดาน ดังน้ี 

  2.1 การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

  2.2 การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

  2.3 การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

  2.4 การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 
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  2.5 การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและการตําหนิ 

ทางสรางสรรค 

  2.6 การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 

  2.7 การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามแนวคิด

ของ Manz and Sims (1991 : 33), ประทีป น่ิมมาก (2556), ณัฐธภา เหลาตระกูล (2557),        

พรอมกูรณ อนิสสิต (2557), กนกรักษ สุวรรณ (2557), สมาแอ็น ปาละวัล (2557) ซึ่งเนน

กระบวนการของภาวะผูนํา ข้ันตอน คือ 1) การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 2) การแสดงเปนแบบ

ฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 3) การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 4) การสรางรูปแบบ

ความคิดในทางบวก 5) การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเองโดยใหรางวัล และ

การตําหนิทางสรางสรรค 6) การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน และ 7) 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรม ของผูนําตนเอง ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขอมูลท่ัวไป  ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาสถานศึกษา 

1.  เพศ 

 1.1 ชาย 

 1.2 หญิง 

2. วุฒิการศึกษา 

 2.1 ปริญญาตร ี

 2.2 สูงกวาปรญิญาตร ี

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 3.1 ตํ่ากวา 5 ป 

 3.2 5 ปข้ึนไป 

 

1.  การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง  

2. การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

3. การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

4.  การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 

5. การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง      

โดยใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค 

6. การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสราง

คณะทํางาน 

7. การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนํา

ตนเอง 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 

1.  ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อยูในระดับมาก 

2.  ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับการใชอิทธิพล ซึ่งเปนอํานาจภายในตัว

ของผูนํา โดยอาศัยศิลปะของการใชอิทธิพล เพื่อจูงใจใหผูรวมงาน ปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

เปนการโนมนาวจิตใจผูรวมงานใหเกิดแรงจูงใจภายใน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ เต็มใจรวมกันที่จะใช

ความพยายามของตนเองอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน และทุมเทกําลังความคิดความรู ความสามารถ

ของตนเองในการชวยแกปญหา รวมทั้งผูนําตองมีความสามารถในการช้ีนําแนวทางและหาวิธีเพื่อให

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามจุดมุงหมายของกลุมที่ต้ังไว 

ภาวะผูนําเหนือผูนํา หมายถึง การพัฒนาผูตามใหสามารถเปนผูนําตนเอง โดยอาศัยศิลปะ

ของการใชอิทธิพลของผูนํา เพื่อจูงใจใหผูตามเกิดการพัฒนาตนเอง ผูนําคอยใหคําแนะนําทําใหผูตาม 

มีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบในตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจุดมุงหมายมีความคิด      

ในแงดี สามารถแกปญหาดวยตนเองได ตัวผูนําสามารถที่จะทําใหผูตามมีความรับผิดชอบตอตนเอง

มากกวาที่จะคอยสั่งใหวาตองทําอะไร สิ่งที่สําคัญสําหรับของผูนําเหนือผูนําคือ ตองแนใจวาผูตาม       

มีขอมูลขาวสารและความรูเพียงพอที่จะฝกความเปนผูนําในตนเอง 

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ไดแสดงออกมาใหปรากฏ สามารถกระตุนให

บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามและเปนผูนําตนเองไดในดานตอไปน้ี  

 1. การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา           

ที่แสดงออกในการกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม 

กําหนดขอบขายและมาตรฐานของการปฏิบัติงานใหมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ

วัตถุประสงค นโยบายแผนงานและโครงการ ที่รับผิดชอบของโรงเรียน มอบหมายงานและอํานาจ

หนาที่ตามความรูความสามารถอยางเปนระบบ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจงาน เพิ่มความ

รับผิดชอบและเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําขอมูลประกอบการตัดสินใจได
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ถูกตอง สงเสรมิใหบคุลากรใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง 

การปฏิบัติงานดวยตนเองได  

 2. การแสดงเปนแบบฉบบัใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดีในการที่จะสงเสริมบุคลากรใหนําไปเปนแบบฉบับในการปฏิบัติงาน 

สงเสริมใหเปนผูมีวินัย เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต ใหเกียรติและยอมรับในความคิดของบุคลากร มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี รวมทั้งเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

เปนผูที่มีทักษะ เปนผูเช่ียวชาญในงานที่ปฏิบัติ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง ซึ่งการกระตุน 

พัฒนาและสงเสริมใหครูนํามาเปนแบบอยางเพื่อใหผูตามเปนผูนําและนําตนเองได  

 3. การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่แสดงออกในการกระตุน สนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือใหบุคลากรในหนวยงาน   

เกิดความตระหนักตอเปาหมายของโรงเรียนสามารถกําหนดวิสัยทัศนและต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

สามารถสรางความคาดหวังใหแกตนเองและหนวยงาน ใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสู

เปาหมายของตนเองแนะนําใหเห็นคุณคาและประโยชนของงานที่ปฏิบัติ สงเสริมการทํางานอยางมี

ทิศทางและเปนระบบ ทําใหบุคลากรมีความเช่ือมั่นตอตนเองและงาน มุงมั่นสูความสําเร็จ  

 4. การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ที่แสดงออกในการสงเสริม แนะนําใหบุคลากรมีความคิดในทางที่ดีและสรางสรรค ปรับตัวเขากับผูอื่น

ไดเปนอยางดี เสริมสรางเจตคติที่ดีตอบุคลากรในการทํางาน กระตุนใหตระหนักถึงปญหาและแนะนํา

วิธีแกไขอยางมีเหตุมีผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีวิธีการประนีประนอมหรือไกล เกลี่ยความขัดแยงได

อยางราบรื่น แนะนําแนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหม ๆ ในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดประโยชนและ

ความกาวหนาของบุคลากร สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 5. การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่แสดงออกในการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามความตองการและความ

สนใจ สนับสนุนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา พิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม เพื่อสราง

ขวัญกําลังใจ กระจายอํานาจในการทํางาน ใหการยกยองชมเชยอยางเหมาะสม ใหความรูเรื่องการ

นิเทศแกบุคลากร อยางเปนระบบ รวมทั้งใหคําปรึกษาและแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

ของตนเองใหดีข้ึน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหเปนผูนําในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

 6. การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกในการสงเสริมแนะนําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน 

สามารถสรางคณะทํางานไดดี มีการปรึกษาหารือระดมความคิดระหวางผูรวมงาน จัดใหมีการประชุม

ทีมงานสม่ําเสมอ กระตุนใหเกิดความรูสกึเปนเจาของรวมกัน สรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจ
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ในหมูคณะ อันจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจและการมีมิตรภาพที่ดี ตลอดทั้งสรางความคุนเคยและ

ความเปนกัลยามิตรที่ดี สงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน เขาใจและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคลภายในกลุม บุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถแกไข 

ขอขัดแยงไดอยางสรางสรรค  

 7. การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรม    

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกในการสรางเสริมความพึงพอใจ โนมนาวใหบุคลากรเกิดความรัก

ความศรัทธา ความประทับใจ ความภักดีและความผูกพันตอโรงเรียน กระตุนใหบุคลากรสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือ ดูแลทุกขสุข

รวมทั้งจัดสวัสดิการและจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียนเพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน จัดหา

วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกบุคลากร กําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติรวม

กนเพื่อสรางสรรควัฒนธรรมและคานิยมที่ดีของโรงเรียน เพื่อเปนการผดุงเกียรติยศและช่ือเสียง        

ของโรงเรียน 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนทีเปดทําการสอนทั้งระดับกอนประถมศึกษาประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการ

แทนผูอํานวยการ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและสงเสริมการเรียนรู       

ของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ ในที่น้ีหมายถึง ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนบุคลากรของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จําแนกเปน 2 ระดับ ไดแก       

ตํ่ากวา 5 ปและ 5 ปข้ึนไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี หมายถึง หนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ภารกิจใหบริหารในการจัดการศึกษา 

โดยสนับสนุนสงเสริมบทบาทสถานศึกษาในการเปนนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหาร

จัดการงาน วิชาการ บุคลากร งบประมาณและบริหารทั่วไป เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยบริหารจดัการครอบคลุมในทองที ่8 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอลําทับ อําเภอ

อาวลึก อําเภอเขาพนม อําเภอคลองทอม อําเภอปลายพระยา อําเภอเกาะลันตา และอําเภอเหนือคลอง 

จังหวัดกระบี่ 


