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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร      
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัผูนํา 
2.1.1 ความหมาย 
2.1.2 บทบาทและหนาที่ของผูนํา 
2.1.3 คุณลักษณะคณุสมบัติที่ดีของผูนํา 
2.1.4 ภาวะผูนํา 
2.1.5 แบบภาวะผูนํา 

2.2 หนาที่ของผูบริหารหรือผูนําตามที่กฎหมาย  ระเบยีบ  และขอบังคับกําหนด 
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.3.1 บทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3.2 ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา 

2.4 งานวิจยัที่เกีย่วของ 
  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา 
  
 มนุษยจําเปนทีจ่ะตองอยูรวมกันเปนกลุม  ไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูคนเดียวได 
มนุษย จึงจําเปนที่จะตองเรยีนรูถึงวิธีการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน  การอยูรวมกันเปนหมูคณะนัน้ 
จําเปนตองมีหวัหนาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ผูนํา” (Leader)  ซ่ึงมีความสําคัญตอกลุม  หรือหมู
คณะมากเพราะจะประสานงานทุก  ๆ  ดาน  ตลอดจนรับผิดชอบงานของคณะใหดําเนิน  ไปดวยดี    
และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  (สุชา  จันทรเอม  และสุรางค  จันทรเอม.  2520 : 
124) 
 การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาในปจจุบัน ซ่ึงจะขาดไมไดคือ  บคุคลที่จะมาเปน 
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ผูบริหาร  หรือผูนําในการที่จะดําเนนิการชกันําใหผูรวมงานปฏิบัติหนาที่ในงานใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  อยางมคีุณภาพ  ผูนําจึงมีความสําคัญในหนวยงานทุกหนวยงาน
อยางมาก 
 
 2.1.1   ความหมาย    คําวา  “ผูนํา”  (Leader)  มีหลายบุคคลไดใหความหมายไว  ดังนี ้
 สมยศ  นาวกีาร  (2524  : 114)  ไดกลาวถึงความหมายของผูนําวา  ผูนําคือ  บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  พยายามใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลบางคนแลว  บคุคลผูนั้น  คือผูนํา  และ
บุคคลที่เขาพยายามใชอิทธิพล  คือ  ผูปฏิบัติตาม  โดยที่บคุคลดังกลาวนีอ้าจเปนผูอยูใตบังคับบัญชา   
เพื่อนรวมงาน  เพื่อน  หรือญาติพี่นอง  ซ่ึง  นพพงษ  บุญจติราดุลย  (2529  :  95)  ไดใหความหมาย
ของผูนํา ดังนี ้

1.  ผูนํา  คือ  ผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืน 
2.  ผูนํา  คือ  ผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวาคนอื่น  ๆ  ใน

กลุม  หรือในองคการซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู 
3.  ผูนํา  คือ  ผูที่ไดรับการเลอืกตั้งจากกลุมเพื่อใหเปนหวัหนา 
4.  ผูนํา  คือ  ผูซ่ึงใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุ  

เปาหมายของกลุมหรือองคการ 
5.  ผูนํา  คือ  ผูซ่ึงไดรับตําแหนงในสํานกังานและใชอิทธพิลในตัวสูง  (มองในแงของ

ตําแหนงงาน)    
 เสนาะ  ติเยาว  (2535  :  5)  กลาววา  ความเปนผูนําเปนเรือ่งที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหรือ 
อิทธิพลกําหนดพฤติกรรมและความรูสึกของคนอื่นไมวาจะเปนอิทธิพลที่มีตอบุคคลแตละคนหรือ 
ตอกลุม   ความพยายามทีจ่ะมีอิทธิพลตอคนอื่นนั้น    มกัจะเปนอิทธพิลที่มีผลตออารมณของคน 
เหลานั้น    เชนทําใหคนมีความรูสึกกระตอืรือรนที่จะทํางาน    ซ่ึงแตกอนไมยอมที่จะทํางานนัน้ 
หรือเห็นวางานนั้นนาเบื่อหนาย 
                 กิติ   ตยัคคานนท  (2535 : 21)  ไดอธิบายวา ผูนําคือ บุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งขึ้น  หรือได 
รับคํายกยองขึน้ใหเปนหวัหนาผูตัดสินใจ  เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาพรอม 
จะพาผูใตบังคบับัญชาหรือหมูชนไปในทางที่ดีหรือช่ัวได  ซ่ึงสอดคลองกับ  สุธีระ  ทานตวณิช 
(2524 : 53)  ที่กลาววา  ผูนําคือ  ผูที่มีอิทธิพลตอคนอื่นพอที่จะนําคนอืน่ใหปฏิบัติตามไปในทาง 
ปฏิบัตินั้น และ แรนดอลล  (Randall.  1974, อางถึงใน  บุญทัน  ดอกไธสง.  2520  :  47)  ซ่ึงไดให 
ความหมายเกีย่วกับผูนําวา  ผูนํา คือ  ผูที่ทํางานใหสําเร็จตามสภาพของสังคม เปนผูมีความเขาใจ 
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ตอสภาพของสังคมอยางกวางขวางและสามารถตัดสินปญหาอันสลับซับซอนไดสามารถแยกแยะ
ความแตกตางของสิ่งตาง  ๆ  และเสนอแนะใหสังคม 
 กลาวโดยสรุป  ผูนํา  คือ  เปนบุคคลที่มีอํานาจเหนือผูอ่ืน  อาจเปนพลังอํานาจหรือ 
อิทธิพลหรืออํานาจหนาที่  สามารถที่จะกอใหเกดิการกระทํากิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงได  เปน
ผูที่มีความสามารถในการชักจูงใจใหผูอ่ืนหรือผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  เพือ่น  ญาติพี่นอง
ปฏิบัติตามความคิดเห็น  หรือคําสั่งของตนเองได  และงานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค  ผูรวมงาน
เชื่อฟงดวยความเต็มใจ  มีความมั่นใจในการทํางาน  มีความเคารพนับถือและไดรับความรวมมือ
ดวยความจริงใจ 
 2.1.2   บทบาทและหนาที่ของผูนํา   การดาํเนินงานของกลุมบุคคล  หรือองคการใด  ๆ   
ก็ตาม  ยอมประกอบดวยบุคคลสองฝาย  คือ  ผูนําฝายหนึง่  และผูตามอีกฝายหนึ่ง  ผูนาํจะมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการรักษาเปาหมายขององคการและดแูลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ  (เอกชัย  กี่สุขพนัธ.  2537 : 81)   การแสดงซึ่งบทบาทของผูนําในแตละองคการก็จะ 
แตกตางกนัออกไป   ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานการณที่ผลักดันใหผูนําตองแสดงออกมีความแตกตาง 
กัน   ดังที่  คาทซ  และ  คาหน  (Katz  and  Kahn.  1966 : 306)  ไดกลาวถึงสถานการณ  4   ประการ   
ที่กอใหเกิดบทบาทหนาที่ของผูนํา  คือ 

1) การขาดความสมดุลยของโครงสรางหนวยงาน คือ  หนวยงานไมมีการกําหนด
นโยบายและแผนงานไวชดั  ไมมีกฎระเบยีบชัดเจน  จึงทาํใหเกดิความสับสนในการปฏิบัติงานจึง
ตองคอยผูชี้แนะให 

2) สถานการณส่ิงแวดลอมเปลีย่นแปลง  คือ  สังคมเปลี่ยนไป  ทําใหหนาที่ของ
หนวยงานเปลี่ยน  นอกจากนี้เทคโนโลยี  กฎระเบยีบ  วฒันธรรม  บรรยากาศ  และสิ่งอื่น  ๆ  
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็  ทําใหหนวยงานตองใชระบบเปดในการบริหารงานมากขึ้น  ซ่ึงตอง
อาศัยผูนํา 

3) การเปลี่ยนแปลงในองคการ  คือ  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทําใหหนวยงาน
เปล่ียน 

4) ธรรมชาติของสมาชิกในหนวยงาน  คือ  ธรรมชาติของคนเมื่ออยูรวมกนั  
ทํางานรวมกนั   ยอมมีกิจกรรมตางกัน   มนีิสัยใจคอตางกัน   จําเปนตองมีการลงโทษ  การใหรางวัล  
และมอบหมายงาน  ทําในลักษณะที่แตกตางกัน  เพื่อปองกันไมใหกาวกายกนั  จําเปนตองใช 
บทบาทผูนําโดยเฉพาะ   การทํางานจึงจะเรียบรอยไดผลดี   
 คะเนเซวิค  (Knezevich.  อางถึงใน  สัมฤทธิ์  เพชรสังคุณ.  2539 : 22)  ไดเสนอบทบาท
สําคัญในการบริหารงานของผูนําทางการศึกษาไว    17    ประการ  ดังนี้ 
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1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  ( Direction  Setter )  ผูบริหาร
ตองชวยใหบรรลุเปาหมายได  จึงจําเปนตองมีความสามารถในการชี้แจง  ทําความเขาใจเขียน    
วัตถุประสงคของหนวยงาน  จะตองมีความรูและทักษะในระบบการจดัสรรงบประมาณแบบ   
โครงการ  และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคและผลงาน 

2) บทบาทเปนผูกระตุนความเปนผูนํา  (Leader  Catalyst)  บทบาทนี้จะตองมี
ความสามารถในการจูงใจ  กระตุน  และมอิีทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ  มีทักษะใน 
กระบวนการกลุม 

3) บทบาทเปนนกัวางแผน  (Planner)  จะตองมีความสามารถในการคาดคะเน 
เหตุการณในอนาคต  เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหม ๆ ที่จะเกดิขึ้น จะตองมี  
ความรูความเขาใจในการวางแผน 

4) บทบาทเปนผูตัดสินใจ  (Decision  Maker)  บทบาทนี้จะตองมีความรู      
ความเขาใจ  เกี่ยวกับทฤษฎตีาง ๆ  ของการตัดสินใจ  และมีความสามารถในการตัดสนิใจ    

5) บทบาทเปนผูจัดองคการ  (Organizer)   ผูบริหารจําเปนตองออกแบบขยาย
งาน  และกําหนดโครงสรางขององคการขึ้นใหม  ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจพลวัตขององคการและ
พฤติกรรมขององคการดวย    

6) บทบาทเปนผูเปล่ียนแปลง  (Change  Manager)  ผูนําจะตองนําการ 
เปล่ียนแปลงมาสูสถาบัน  เพื่อเพิ่มพูนคณุภาพของสถาบัน  รูวาจะเปลีย่นแปลงอะไร  เปล่ียนแปลง
อยางไร  และควรจะเปลีย่นในสถานการณใด 

7) บทบาทเปนผูประสานงาน  (Co-ordinator)  ผูบริหารจะตองเปนผูมีความ 
เขาใจในรูปแบบการปฏิสัมพันธของมนุษย   เขาใจเครือขายของการสื่อสาร   รูจักวิธีนิเทศงานที่   
พึงปรารถนาเขาระบบการรายงานที่ดี จึงจะสามารถประสานกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) บทบาทเปนผูส่ือสาร  (Communicator)   ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การสื่อสารทั้งดวยการพูดและการเขียน    รูจักใชส่ือตาง ๆ    เพื่อการสื่อสาร   และควรจะมี
ความสามารถในการ ประชาสัมพันธ 

9) บทบาทเปนผูแกความขดัแยง  (Conflict  Manager)   เนื่องจากความขดัแยง
เปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได  ผูบริหารจะตองเขาใจสาเหตุของความขัดแยง  จะตองมี
ความสามารถในการตอรอง  ไกลเกลี่ย  จัดการกับความขดัแยง  และแกปญหาความขดัแยงได   

10) บทบาทเปนผูแกปญหา  (Problems  Manager)   เนื่องจากปญหาทั้งหลายไม 
จําเปนตองลงเอยดวยความขดัแยง  ปญหาจึงมีความหมายกวางกวาความขัดแยง  ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการวินิจฉยัปญหา  แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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11) บทบาทเปนผูจัดระบบ  (System  Manager)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถ
ในการวิเคราะหระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของ  จะตองเขาใจในการนําทฤษฎีทางการบริหารไป
ใชประโยชน 

12)  บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน  (Instructional  Manager)  ผูบริหาร
จะตองมีความเขาใจในระบบการเรียนรู   ความเจริญ    และพัฒนาการของมนุษย    เขาใจทฤษฎี 
การสราง    และพัฒนาหลักสูตร  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยทีางการศึกษา 

13)  บทบาทเปนผูบริหารบุคคล  (Personnel  Manager)  ผูบริหารจะตองม ี
ความสามารถในเทคนิคของการเปนผูนํา  การเจรจาตอรอง  การประเมนิผลงาน  และการ 
ปฏิบัติงานของบุคคล 

14)  บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร  (Resource  Manager)  ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในการบริหารการเงินและงบประมาณ    ความสามารถในการบริหารวัสด-ุครุภัณฑ    
การกอสราง   การบํารุงรักษา    ตลอดจนการสนับสนุนจากภายนอก 

15)  บทบาทเปนผูประเมินผล (Appraiser)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการ
ประเมินความตองการ    การประเมินระบบ    วิธีการทางสถิติ    และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16)  บทบาทเปนนกัประชาสัมพนัธ  (Public  Realtor)  จะตองมีทักษะในการ     
ส่ือความหมาย    รูจักวิธีการสรางภาพพจนที่ดี    รูจักพลวตัของกลุม    รูจักและเขาใจในการเผยแพร
ขาวสารดวยส่ือและวิธีการตาง ๆ 

17)  บทบาทเปนประธานในพิธีการ  (Ceremonial  Head)  เปนบทบาทที่จําเปน
อยางยิ่งของผูบริหารซึ่งจําเปนจะตองใชความสามารถในบทบาทตาง  ๆ  ที่กลาวเพื่อแสดงบทบาทนี้ 
 บทบาทเหลานี้สอดคลองกับทัศนะของ  กอรตัน  (Gorton,  1983.  อางถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2536)  ไดสรุป  บทบาทที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา   
มี   6   ประการ 

1) บทบาทในฐานะเปนผูบริหาร 
2) บทบาทในฐานะเปนผูนําในดานการเรียนสอนหรือดานวิชาการ 
3) บทบาทในฐานะเปนผูรักษาวินัย 
4) บทบาทในฐานะเปนผูสงเสริมมนุษยสัมพนัธ 
5) บทบาทในฐานะเปนผูประเมินผล 
6) บทบาทในฐานะเปนผูแกปญหาความขัดแยง 

 กลาวสรุปไดวา  บทบาทหนาที่ของผูนําหรือผูบริหารเปนปจจัยสําคัญในการรวมกลุม
ของสมาชิก   และในการจูงใจคนในหนวยงานหรือองคการใหปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  รวมทั้ง
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การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองคการใหกาวหนาหรือเกิดประสิทธภิาพ  และไดประสิทธิผล      
ผูนําหรือผูบริหารจะตองมีบทบาทและหนาที่ในการจดัการกับทรัพยากรทางการบริหาร    และ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
 2.1.3   คุณลักษณะ คุณสมบตัิที่ดีของผูนํา   ลักษณะของผูนําที่ดี  มีนักวชิาการหลายทาน
ไดกลาวไวมากมาย    แตเปนที่ยอมรับกันวาไมมีบุคคลใดที่จะมีคณุลักษณะของผูนําที่ดีไปทั้งหมด
และผูนําแตละคนก็ไมจําเปนวาจะมีคณุลักษณะของผูนําที่ดีเหมือนกัน   เพราะสถานการณ    เวลา  
สถานที่   และลักษณะขององคการของแตละคนยอมมีความแตกตางกนัไป    และยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะอุปนสัิยใจคอ    และวิธีการทํางานของแตละคนอีกดวย   แนวคิดตาง ๆ  เกีย่วกับ
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  มีนักวิชาการทางการบริหารไดแสดงทัศนะไว  ดังนี ้
 กิติ  ตยัคคานนท  (อางถึงในสัมฤทธิ์  เพชรสังคุณ.   2539 : 25)   กลาวถึงคุณลักษณะที่ดี
ของผูนํา   พอสรุปได   ดังนี ้

1) สุขภาพสมบูรณแข็งแรงด ี
2) ความรูดี  ผูนําที่ดีตองมีความรูเกี่ยวกับงานในหนาทีแ่ละความรูทั่วไป 
3) ทาทางและบุคลิกดี 
4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและความกระตอืรือรน 
5) การตัดสินใจกบัการใชดุลยพนิิจที่ดีและถูกตอง 
6) ความกลาหาญ   เด็ดขาด   และไมโลเล 
7) มีความแนบเนยีน  ผูนําหรือผูบริหารที่ดีจะตองมีศิลปะในการทํางาน 
8) มีความอดทน    มีสมาธิในการทํางาน 
9) มีความสามารถในการสื่อสารดี  คําสั่งไมคลุมเครือ 
10) มีความเหน็อกเห็นใจ   และมนี้ําใจตอผูรวมงาน 
11) ความไมเหน็แกตัว  เสยีสละ  ไมใชอภิสิทธชิน 
12) ยกยองใหเกียรติและใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา 
13) มีความจงรักภกัดีตอหนวยงาน 

 กิติพันธุ  รุจิรกุล  (2529 : 40)   กลาวถึง  คณุลักษณะผูนําวา    มีความสามารถในการนํา  
การดําเนินกิจกรรมใหกลุมไปสูเปาหมาย  รวมทั้งมีความสามารถในการนํากลุม  เพื่อแกปญหา  
และเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหเกิดแกกลุมดวย 
 แนวคดิของ  สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษณ  (2539 : 60–61)  ไดสรุป    
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  ไวดังนี ้

1) มีความเชื่อมั่นและเคารพในความคิดเหน็ของตนเองและผูอ่ืน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 13 

2) มีความรอบรู  ความสามารถในงานที่ตนมหีนาที่รับผิดชอบ 
3) มีความคิดริเร่ิมและสนับสนนุใหผูใตบังคบับัญชามีความคิดริเร่ิมดวย 
4) มีความเสียสละ 
5) มีความกระตือรือรนและเขาใจสังคมดี 
6) มีความซื่อสัตยสุจริต 
7) มีความกลาในการตัดสินใจ 
8) มีการสมานไมตรีและสรางสามัคคีธรรมกับผูรวมงาน 
9) มีดุลพินิจมั่นคงและรอบคอบ 
10) มีความจงรักภกัดตีองานและผูรวมงาน 
11) มีความกลารับผิดชอบและยอมรับวามีพันธะตอหนาที ่
12)  เคยมีประสบการณในการปกครองบังคับบัญชาจากหวัหนาแบบตางๆ มาแลว 
13)  มีบุคลิกภาพเขมแข็งเด็ดเดี่ยว 
14)  มีเหตุผลยอมรับความจริง 
15)  มีความตื่นตวั  คนควาหาความรูใหมเพื่อพฒันาตนเองอยูเสมอ 
16)  มีความยุติธรรม 

 ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  สตอกดิล  (Stogdill, 1974 : 73–97)  พบวา  คุณลักษณะ  
ที่ดีของผูนํา   สังเกตเห็นไดงาย  ไดแก 

1) ลักษณะทางกาย  ผูนําเปนผูที่แข็งแรง  มีรางกายเปนสงา 
2) ภูมิหลังทางสังคม  เปนผูที่มีการศึกษาดี  และมีฐานะทางสังคมดี 
3) สติปญญา  ผูนําเปนผูที่มีสติปญญาสูง  ตัดสินใจดี  มีทกัษะในการสื่อสารที่ดี 
4) บุคลิกภาพ  เปนผูตื่นตัวเสมอ  ควบคุมอารมณไดดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
5) ลักษณะที่เกีย่วของกับงาน  เปนผูมีความรับผิดชอบตองาน  ไมยอทอตอ

อุปสรรค 
6) ลักษณะทางสังคม  ผูนําเปนผูที่ปรารถนาจะรวมมือกับผูอ่ืน  มีเกียรตแิละเปน

ที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ เขาสังคมไดเกง  มีความเฉลียวฉลาดในสังคม 
 จากคุณลักษณะผูนําที่ดีตามแนวคิดทัศนะของนักวิชาการทางการบริหารดงักลาวขางตน
พอสรุปไดวา  ผูนําจะตองเปนผูมีความรูดี  มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีบุคลิกภาพดี  มีความคิดริเร่ิม  
และ รูจักปรับปรุงแกไข  มีความสามารถโนมนาวจิตใจ  มีความเขาใจบุคคลทั่วไปและเขากับสังคม
ไดดี  มีความกระตือรือรน  มีวิจารณญาณในการตัดสินใจสั่งการที่ดี  มคีวามอดทนอดกลั้น  มีความ  
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รับผิดชอบสูง  มีมนุษยสัมพนัธที่ดี  สามารถประสานงานไดดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   และ    
ยอมรับนับถือพรอมใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยางมีความเปนธรรม 
 2.1.4   ภาวะผูนํา   ผูนําที่มีกระบวนการชวยสรางความชดัเจนแกผูใตบงัคับบัญชาให  
รับรูวาอะไรคอืความสําคัญใหภาพความเปนจริงขององคการแกผูอ่ืนใหเห็นทิศทางและจุดมุงหมาย
อยางชัดเจนภายใตการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของโลก  ซ่ึงมีผูกลาวไวหลายความหมาย  ดังนี ้
 เอ็ด  สาระภูมิ  (2530 : 27)  กลาววา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  การเปนผูนําโดยใชอิทธิพลใน
การดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน  หรือการทีผู่นําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธ ซ่ึงมีตอ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ  เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอ 
ส่ือสารซึ่งกันและกัน  เพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายทีก่ําหนด   
 กิติ   ตยัคคานนท  (2537 : 22)  ไดใหความหมายวา  ภาวะผูนํา  คือ ศลิปะหรือความ 
สามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับ 
บัญชาในสถานการณตาง ๆ   เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ   โดยใชกระบวนการสื่อความหมาย 
หรือการติดตอกันและกัน  ใหรวมใจกับตนดําเนนิการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกับ  สุธี  สุทธิสมบูรณ  และ  สมาน  รังสิโยกฤษฏ  ( 2539 : 
57  )  ที่ใหความหมายวา  ความเปนผูนําหรอืภาวะผูนํา  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถใชศิลปะ 
ในการโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางม ี
ประสิทธิภาพ  และสอดคลองตามผลการวิเคราะหงานวิจยัของ  สตอกดลิ  (Stogdill, 1974 : 73–97)  
ไดสรุป แนวคิดไวดังนี้     

1) ภาวะผูนํา   คือ  ศูนยกลางของกระบวนการกลุม 
2) ภาวะผูนํา   คือ  บุคลิกภาพและผลของมัน 
3) ภาวะผูนํา   คือ  การใชอิทธิพล 
4) ภาวะผูนํา   คือ  ศิลปะของการทําใหเกดิความยินยอม 
5) ภาวะผูนํา   คือ  การกระทําหรือพฤติกรรม 
6) ภาวะผูนํา   คือ  รูปแบบของการเกลี้ยกลอม 
7) ภาวะผูนํา   คือ  ความสัมพันธของพลังอํานาจ 

 นพพงษ   บุญจิตราดุลย  (2534  : 95)  ไดใหความหมายของภาวะผูนําไว  5  ประการ คือ 
1) ภาวะผูนํา  คือ  ผูนํามีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืน 
2) ภาวะผูนํา  คือ  ผูนํามีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวา

คนอื่น ๆ  ในกลุมหรือในองคการซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู 
3) ภาวะผูนํา  คือ  ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อเปนหวัหนา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 15 

4) ภาวะผูนํา  คือ  ผูนําที่ใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมาย  หรือการ   
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของกลุมหรอืองคการ 

5) ภาวะผูนํา   คือ  ผูนําซึ่งไดรับการแตงตั้งในสํานักงาน   และมีอิทธิพลในตัวสูง 
 สวน  เสนาะ  ติเยาว  (2535 : 5–6)  กลาววา   ภาวะผูนํา  เกิดขึ้นไดจากการพัฒนาบุคคล
ไมใชเกดิจากคุณสมบัติสวนตัวคือ  เกดิจากพฤตกิรรมของผูนําเอง  พฤติกรรมที่กอใหเกดิความเปน
ผูนําคือ ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูอ่ืนหรือในแงของการบริหารก็คอืปฏิสัมพันธ  ระหวาง       
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
 กลาวโดยสรุป  ภาวะผูนําก็คอื  การสรางสรรคหรือปลูกฝง  ศรัทธา  ความกลมเกลยีว  
ความรวมมือรวมใจ   ใหเกิดขึ้นระหวางผูรวมงานหรือผูตาม   ทั้งนี้เพื่อใหการปฏบิัติงานเปนไปใน  
ทิศทางที่ผูนําหรือผูบริหารตองการ    อันเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการนั้นเอง 

2.1.5  แบบภาวะผูนาํ  (Leadership  Style)   เกิดจากพฤติกรรมของผูนําแตละคนที่รับรู
โดยผูอ่ืน   เชน   ผูบริหารระดับสูง    ผูใตบังคับบัญชา    เพื่อนรวมงาน  และคนอื่น  ๆ    (Hersey  &  
Blanchard.  1988)   สอดคลองกับ  สมยศ  นาวีการ  (2525 : 194)  ที่กลาววา   วิธีการ  หรือแบบ  
ภาวะผูนําที่ผูบรหิารคนใดคนหนึ่งเลือกใช    ยอมจะมีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพของเขาใน
ฐานะที่เปนผูนําคนหนึ่ง  ผูบริหารจะแสดงแบบภาวะผูนําในลักษณะตาง  ๆ  กันเมือ่ปฏิบัติหนาที่
บริหารงาน   การเลือกแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมยอมจะนาํไปสูความสําเร็จ   บรรลุเปาหมายของ 
องคกร   และเปาหมายสวนบุคคล   การใชแบบภาวะผูนําที่ไมเหมาะสม   หรือการใชเทคนิคของ 
การจูงใจทีไ่มถูกตองนั้น  จะทําใหเปาหมายขององคกรไดรับความเสยีหาย   และผูใตบังคับบัญชา
จะมีความรูสึกที่กาวราวไมพอใจและขุนเคอืงได  
 ในชวงศตวรรษที่ผานมา   การศึกษาเกีย่วกบัผูนําเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจในการ
ทําการศึกษาวจิัยมากที่สุด  เพื่อคนหาคุณลักษณะและรูปแบบของการนําไปสูการเปนผูนําที่มี 
ประสิทธิผลที่สามารถนําไปใชไดอยางสากลในแตละสถานการณและในองคกร  (ดารณี  จามจุรี.  
2546  :  14-28)  ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของกับคุณลักษณะผูนํา พอที่จะสรุปได  ดังนี้  

1) คุณลักษณะผูนําตามทฤษฎคีุณลักษณะผูนํา   (Traits Theories)   กอน         
ทศวรรษ  1930  การศึกษาเกีย่วกับผูนําขึ้นอยูกับความเชือ่ที่วาภาวะผูนาํเปนคุณสมบตัิประจําตัวของ
ปจเจกบุคคล  บุคคลที่มีคุณสมบัติเปนเอกลักษณดานความสามารถและคุณสมบัติทีท่ําใหเขา
กลายเปนผูนําเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกําเนิด  (Bateman  and  Zeithaml.  1990 : 485;  Kimbrough  and  
Burkett.  1990: 108;  Kreitner  and  Kinicki.  1992:518;  McGregor. 1989:276)  ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
ฐานที่วาบุคคลที่ถูกกําหนดใหเปนผูนํานัน้ขึ้นอยูกับคณุลักษณะทางบคุลิกภาพที่แยกผูนําออกจาก
คนอื่น  ๆ  หรือผูตามของเขา  (Gordon  and  others.  1990:555;  Northcraft  and  Neale.  1990:406)  
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ซ่ึงชี้ใหเหน็ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีสวนสนับสนุนตอความเปนผูนําโดยทัว่ไปเปนคุณลักษณะ
ของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ทําใหมีการศึกษาคุณลักษณะของผูนํานีม้ากกวา   750   เร่ือง  (Goens 
and Clover. 1991:114; Morris. 1989 : 407)  ซ่ึงไดแสดงถึงคุณลักษณะของผูนํา ไดแก  (Kreitner 
and Kinicki.  1992 : 518) 

(1) คุณลักษณะทางดานกายภาพ  ไดแก  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ   มี
ความกระฉับกระเฉง กระปรีก้ระเปรา 

(2) การมีสติปญญาสูง 
(3) การมีบุคลิกภาพดี ไดแก ความกระตือรือรน ความมั่นใจในตนเอง 
(4) การมีความสามารถสูง 
(5) การมีความรับผิดชอบ 
(6) การมีลักษณะทางสังคม ไดแก มีความสามารถในการเขาสังคม 

ความสามารถในการสรางความรวมมือระหวางผูรวมงาน  การเปนที่รูจักและมเีครือขายมาก 
(7) การมีอํานาจ 
(8) ความรูที่เกี่ยวกับภาระงาน 

2) คุณลักษณะผูนําตามทฤษฎพีฤติกรรมผูนํา  (Behavioral  Leadership  
Theories)  จากเหตุผลที่การศึกษาคุณลักษณะของผูนาํประสบกับความลมเหลวในการชี้คุณลักษณะ
ที่เปนสากลของผูนํา  จึงไดมกีารศึกษาแบบผูนําตามทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร   ดวยความเชื่อวา  
พฤติกรรมของผูนํามีผลกระทบโดยตรงตอความมีประสิทธิผลของกลุม โดยแนวคิดของกลุมทฤษฎี
นี้แบงพฤติกรรมของผูนําออกเปน 
   (1)   ผูนําที่คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก  (Consideration Structure)   และผูนําที่
คํานึงถึงตนเองเปนหลัก  (Initiating Structure)  จากผลการศึกษาของ Fleishman   และ  Harris   
(อางถึงใน  รังสรรค  ประเสริฐศรี.  2544 : 72)   ถึงประสิทธิผลของภาวะผูนําทั้ง  2  รูปแบบ พบวา 
หัวหนางานที่เปนผูนําแบบคาํนึงถึงผูอ่ืนเปนหลักจะมีคํารองเรียนและจํานวนพนกังานออกจากงาน
นอยกวาผูนําทีไ่มคํานึงถึงผูอ่ืน และผลการวิจัยยังพบวาความสัมพันธจะเปนไปในทางตรงกันขาม
สําหรับผูนําที่คํานึงถึงตนเองเปนหลัก หัวหนางานที่มกีารคํานึงถึงตนเองเปนหลัก มกัจะมกีาร    
รองเรียน  และมีการออกจากงานของพนักงานสูง 
   (2)   ผูนําที่มุงความสําคญัที่งาน  (Task-Related  Leadership)   และผูนาํที่มุง
ความสัมพันธกับพนักงาน  (Relationship-Oriented Behavior)  ไดจัดจําแนกทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูนําที่มีประสิทธิผลระหวางผูนําที่มุงความสําคัญที่งาน และผูนําที่มุงความสัมพันธกับพนกังาน 
ดังแสดงในตาราง   1 
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ตาราง  1   แสดงทัศนคตแิละพฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิผลระหวางผูนําที่มุงความสําคัญที่งาน  
 และผูนําที่มุงความสัมพันธกับพนักงาน  (Dubrin. 1998 : 86, 94) 
 

ผูนําที่มุงความสําคัญที่งาน  
(Task-related leadership) 

ผูนําที่มุงความสัมพันธกับพนักงาน 
(Relationship-oriented behavior) 

1. ความสามารถในการปรับตัวตอสถานการณ 
2. ความสามารถในการกําหนดทิศทาง 
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง 
 
4. กลาเสี่ยงและปฏิบัติงานแบบมองโลกในแง

ไมดีไวกอน 
5. ความสามารถในการตีความตามสถานการณ 
6. มีการปอนกลับขอมูลอยูเสมอ 
7. ปฏิบัติงานดวยความมั่นคง 
 
8. มุงการตอบสนองความพึงพอใจลูกคา   

อยางมาก 

1. มุงที่บุคคล 
2. ทํางานแบบรวมกลุม 
3. สามารถสรางความรวมมือหรือการตกลง

รวมกัน 
4. สามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคคลอืน่

ได 
5. สามารถตอบสนองความพงึพอใจของบุคคล 
6. ทําใหคนรูสึกวามีความสําคญัตอเขา 
7. การสงเสริมและใหการสนับสนุน           

ดานอารมณ 
8. การสงเสริมหลักการและคานิยมของบุคคล 

  
 
 นักวิชาการกลุมนี้มีความเหน็วาผูนําที่มุงความสัมพันธกบัพนักงาน  ทาํใหผูนํามี       
ประสิทธิภาพมากกวาเพราะคนงานเต็มใจและพอใจทํางานดวยความกระตือรือรน ผลผลิตจึงสูงขึ้น 
สวนพฤติกรรมผูนําที่มุงความสําคัญที่งานนั้นมีผลตรงกันขาม คือทําใหความพอใจที่จะทํางาน     
ลดลง   ผลผลิตจึงนอยลง  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2542 : 440) 
   (3)    ผูนําแบบเผด็จการ  (Autocratic)  ผูนําแบบมีสวนรวม  (Participative) 
และผูนําแบบใหเสรีภาพ  (Free-Rein)  Robert Tannenbaaum  และ  Warren H. Schmidt  ไดแบง
ประเภทของผูนําตามลักษณะการใชอํานาจ  ซ่ึงเปนที่สนใจของผูที่ศกึษาลักษณะของผูนํา          
อยางแพรหลาย   ดังแสดงในภาพ   2 
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จํานวนอํานาจหนาที่ที่ผูนํามี  (Amount  of  authority  held  by the leader) 

 
รูปแบบผูนําแบบมีสวนรวม 

(Participative  style) 
รูปแบบของผูนํา
แบบเผด็จการ 

(autocratic style) แบบที่ปรึกษา 
(Consultative) 

แบบการเห็นพองตองกัน 
(Consensus) 

แบบ
ประชาธิปไตย 
(Democratic) 

 
รูปแบบผูนําแบบให

เสรีภาพ 
(Free-rein) 

 
จํานวนอํานาจหนาที่ที่สมาชิกมี  (Amount  of  authority  held  by group  member) 

 
   
ภาพ   2    แสดงความตอเนือ่งของผูนําแบบเผด็จการ  (Autocratic)    ผูนําแบบมีสวนรวม   
                (Participative)   และผูนําแบบใหเสรี  (Free-rein) 
(ที่มา  :  รังสรรค  ประเสริฐศรี.  2544  :  72  อางอิงจาก  Dubrin.  1998  :  109) 
 
 
   (4)    ตารางตาขายการจัดการของ  Blake  และ  Mouton : ตารางการบริหาร
ของผูนําที่มีตองาน  (Concern for task)  และตอพนักงาน  (Concern for people) 
 ความสัมพันธของความเอาใจใสคนและเอาใจใสในงานทําใหสามารถแบงพฤติกรรม
ของผูนําออกไดเปน  5  ประเภท  ดังนี้   การจัดการแบบดอยคุณภาพ  (Impoverished Management)   
การจัดการแบบสโมสร  (Country Club Management)  การจัดการแบบเผด็จการ หรือการจัดการ
แบบเชื่อฟงตามอํานาจหนาที่   (Authority  Obedience  Management)   การจัดการแบบทีมงาน  
(Team Management)  การจัดการแบบผูนําที่เดินทางสายกลาง   (Middle of the Road Management)  
หรือผูนําที่เปนตัวแบบแบบองคกร  (Organization  Management) 
 โดยสรุปของทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา คือการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูนําในการ
บริหารงานที่  (1)  มุงงาน  (2)  มุงคน  และ  (3)  การใชอํานาจ 
  3) คุณลักษณะผูนําตามทฤษฎผูีนําตามสถานการณ  (Situational  Leadership  
Theories)  ในทศวรรษ  1970  ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรเร่ิมเปนที่สงสัยเพราะสนใจเพยีง
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ความสัมพันธระหวางผูนํากบัผูตาม   แตไมไดสนใจสถานการณซ่ึงมคีวามสัมพันธเกิดขึ้นดวยจึง
เร่ิมมีการศึกษาแบบผูนําตามสถานการณ โดยมีความเชื่อวา  พฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิผลจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณจากสถานการณหนึ่งสูสถานการณหนึง่   ซ่ึงการเปนผูนําที่ดีนั้น
ขึ้นอยูกับปจจยัสถานการณ  (Bateman  and  Zeithaml. 1990 : 487; Bogue. 1985 : 20;  Paul Hersey 
and Kenneth H. Blanchard.  1993 : 57;  McGregor.  1989 : 277)   จึงทําใหมีการศกึษาแบบผูนํา
ตามสถานการณเกดิขึ้นอยางกวางขวางและมีทฤษฎีที่สําคัญ  ๆ   ดังนี้ 
   (1)   ทฤษฎีเชงิสถานการณของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของ  
Fiedler(Fiedler’s Contingency Theory of Leadership Effectiveness)   ซ่ึงกลาวถึงการปฏิบัติงาน
ของกลุมที่มีประสิทธิผลขึ้นอยูกับความเหมาะสม  ระหวางรูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธ  ระหวาง
ผูนํากับ     ผูใตบังคับบัญชาของ  Fiedler  จําแนกออกไดเปน  2  ประการ คือ  (1)  รูปแบบภาวะผูนํา
ที่มุงความสัมพันธ  (Relationship-Oriented Leader)  และ  (2)  รูปแบบภาวะผูนําทีมุ่งงาน  (Task-
Oriented Leader)  สวนสถานการณขององคกรที่มีอิทธิพลตอผูนํา ไดแก  (1)  สัมพันธภาพระหวาง
ผูนํากับสมาชิก  (Leader-Member Relations)  (2)  โครงสรางของงาน  (Task Structure)   และ  (3)  
อํานาจของตําแหนง  (Position  Power)  ซ่ึงผลของความสัมพันธระหวางรูปแบบของภาวะผูนํากับ        
สถานการณทีส่ามารถทําใหเปนที่ช่ืนชอบและมีผลการปฏิบัติงานของกลุมสูง 
   (2)   ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย  (House’s Path–Goal Theory of Leadership) 
ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย   (Path – Goal Theory)   มุงเนนวาผูนําจะเอือ้อํานวยการปฏิบัติงานของ    
ผูใตบังคับบัญชาไดดวยการแสดงใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาจะทํางานอยางไรจึงจะประสบความ 
สําเร็จ  และไดรับรางวัลตามที่ตองการ   ทฤษฏีนี้เนนอิทธิพลของผูนําที่มีตอการรับรูของ 
ผูใตบังคับบัญชาอันเกี่ยวกับงาน เปาหมายสวนตัวของบคุคลและวิถีทางตาง  ๆ  ที่จะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายนั้น  ๆ   การเนนเบื้องตนอยูที่ระดับพฤติกรรมการจัดการของผูนําจะเปนสิ่งจูงใจ
หรือสรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชาในระดบัใด 
 ตามทฤษฎีนี้ พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะ  ดังตอไปนี้  

ก. ผูนําแบบนําทาง  (Directive Leadership)  หมายถึง ผูนําที่ใหการ
แนะแนว วางมาตรฐานและตารางการทํางาน  รวมทั้งการสรางกฎระเบียบและขอบงัคับ และแจงให     
ผูบังคับบัญชาทราบวาผูนําตองการอะไร 

ข. ผูนําแบบสนับสนุน  (Supportive Leadership)  หมายถึง   การที่ผูนํา
เนนที่การพัฒนาความสัมพนัธอันนาพึงพอใจระหวางบคุคลใหแกสมาชิกกลุม 
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ค. ผูนําแบบมุงทีค่วามสําเร็จ  (Achievement-Oriented  Leadership) 
หมายถึง  การที่ผูนําตั้งเปาหมายอันนาทาทาย  มุงเนนทีก่ารปรับปรุงการทํางานสรางความคาดหมาย
ไวสูงตอความสามารถของผูใตบังคับบัญชาที่จะไปสูมาตรฐานอันยอดเยี่ยมที่ไดตั้งไว 

ง. ผูนําแบบรวมมือกัน  (Participative Leadership)  หมายถงึ การที่ผูนํา
ปรึกษาหารือกบัผูใตบังคับบัญชา  แสวงหาขอเสนอแนะและคําแนะนําในการตัดสินใจ 
 ทั้งนี้การใชพฤติกรรมผูนําทั้งสี่รูปแบบขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

(3) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ :โมเดล Vroom – Yetton – Jago 
เปนทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายรูปแบบการตัดสินใจของผูนําที่มีประสิทธิผลในสถานการณที่
กําหนด  โดยปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจ ไดแก  (รังสรรค  ประเสริฐศรี.  2544 : 110) 

ก. คุณภาพของการตัดสินใจ เปนลักษณะการตัดสินใจที่มวีตัถุประสงค
ทําใหเกดิผลดตีอการปฏิบัติงานของกลุม 

ข. การยอมรับในการตัดสนิใจ  เปนความสําคญัของการที่สมาชิกใน
กลุมจะยอมรับการตัดสินใจนั้น  เพื่อจะไดนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัตอิยางมีประสิทธิภาพ 

ค. การมุงความสําคัญที่การพัฒนางาน 
ง. มุงความสําคัญที่เวลา  เปนการมุงที่เวลาของสมาชิกของกลุม 

(4) ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณของ Hersey – Blanchard  (Hersey – 
Blanchard  Situational  Leadership  Theories)  เปนทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมผูนําที่เปล่ียนแปลง
ตามความสามารถและแรงจงูใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 ผูบริหารจะตองเลือกรูปแบบความเปนผูนําที่เปนไปได  4  ประการ  คือ    (รังสรรค  
ประเสริฐศรี.  2544 :  108-109 ;  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  2542  :  449-451) 

ก. การบอกกลาว  (Telling  (S1))  เปนรูปแบบผูนําที่มีความสัมพันธต่ํา  
และมุงงานสูง   จึงตองใชภาวะผูนําแบบสั่งการอยางมาก    ซ่ึงรวมถึงการกําหนดงานของ
ผูใตบังคับบัญชา และอธิบายถึงสิ่งที่ตองทําและวิธีที่ตองทํารูปแบบผูนํานี้จะทํางานดทีี่สุดกับ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงไมเต็มใจและขาดความสามารถหรือขาดความเชื่อมั่นที่จะทํางาน 

ข. การขายความคิด  (Selling  (S2))  เปนรูปแบบผูนําที่มีความสัมพันธ
สูง  และมุงงานสูง  ผูนํากําหนดทิศทางการทํางานและขณะเดียวกนัใหการสนับสนุนความตองการ
ของผูใตบังคับบัญชา  แตจะมีการชักจูงผูใตบังคับบัญชาดวยการขายความคิดใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม  รวมถึงหาขอมลูจากแหลงอืน่  ๆ  กอนการตัดสินใจ  รูปแบบนี้มีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อ
ผูตามเต็มใจทีจ่ะทํางาน  แตอาจจะขาดทกัษะที่เหมาะสม 
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ค. การมีสวนรวม  (Participation  (S3))  เปนรปูแบบผูนําที่มี
ความสัมพันธสูง  และมุงงานต่ํา   ผูนําจะมุงการติดตอส่ือสารและใหการสนับสนุน   และแสดง
บทบาทอํานวยการเฉพาะอยางเพื่อใหงานสําเร็จ  ผูนําแบบมีสวนรวมจะเหมาะสมเมื่อผูตามมีทักษะ 
แตขาด 
ความเชื่อมั่นทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคในงานของเขา 

ง. การมอบหมายงาน  (Delegating  (S4))   เปนรูปแบบผูนําที่มี
ความสัมพันธต่ํา  และมุงงานต่ํา  ภาวะผูนาํคอื  ชวยกําหนดทิศทางและสนับสนุนการทํางานเพียง
เล็กนอย  แตจะมอบความรบัผิดชอบงานใหผูใตบังคับบัญชาไปทํา  ภายใตสถานการณเชนนี้  
ผูใตบังคับบัญชาจะรับผิดชอบงานและความสําเร็จขององคกร 
 โดยสรุปทฤษฎีผูนําตามสถานการณ  เปนการแบงพฤติกรรมของผูนําเปนแบบ  มุงงาน 
มุงคน  และการใชอํานาจตามการตัดสินใจของผูนําที่ขึ้นอยูกับสถานการณที่เปนตวักําหนด 

3) คุณลักษณะผูนําตามทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  
Leadership  Theories)   กอนจะมาเปนแนวคิดทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ทฤษฎีภาวะผูนําที่
เร่ิมตนมากอน  คือ  ทฤษฎีภาวะผูนําแบบมบีารมี  (Charismatic  Leadership)  โดยในทศวรรษที่  
1920  Max  Weber  ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําแบบบารมี  ตอมาในทศวรรษที่  1980  นักวจิัยจิตวิทยา
และการจดัการ  ไดแสดงความสนใจอยางมากตอภาวะผูนําแบบบารมนีี้  เนื่องจากในชวงทศวรรษ
นั้นเกดิการแปรรูปและมีการฟนฟูองคกรตาง  ๆ  อยางมาก  และผูบริหารองคกรตาง  ๆ  ใน     
สหรัฐอเมริกามีการยอมรับกนัวามีความตองการและจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการ
เร่ืองตาง  ๆ  เพื่อใหองคกรสามารถอยูไดในสภาวะที่มกีารแขงขันทางเศรษฐกิจสูง   (Yukl  and  
Fleet.,  David.  1992 :  173-187) 
 ภาวะผูนําแบบบารมี  หมายถงึ  ภาพความคดิของผูตามที่วา  ผูนําเปนผูที่มีพรสวรรค  มี
ความพิเศษ และเหนือคนทัว่ไป  (Muchinsky.  1997: 373)  ผูตามจะมคีวามเชื่อมั่น  เคารพและบูชา
ในตัวผูนํา  ในลักษณะที่เปนวีระบุรุษหรือเปนเทพ  Muchinsky  (1997)  ไดเสนอทฤษฎีที่ชี้วา   ผูนาํ
แบบบารมี  มีพฤติกรรมอยางไร  โดยระบตุัวบงชี้ความเปนผูนําแบบบารมีวาจะรวมเอาความเชื่อมัน่
ของผูตามในความถูกตองของผูนํา  การยอมรับอยางปราศจากคําถามตอผูนํา  ความหลงใหลใน   
ตัวผูนํา  รวมทัง้ความตั้งใจทีจ่ะเชื่อฟงดวย  ทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีนี้  ระบุถึงลักษณะของผูนาํ
ที่ไดรับการมองวาเปนผูมีความพิเศษเหนือธรรมดา  คือ  (Muchinsky.  1997 : 374) 

(1) ความตองการในอํานาจอยางแรงกลา 
(2) มีวิสัยทัศน  สามารถประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายทางอุดมการณ   เพื่อ

สรางความผูกพันในผูตาม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 22 

(3) ความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
(4) ความตั้งใจสูง 
(5) ความสามารถในการสื่อสาร 
(6) ทักษะการจัดการในการสรางความประทับใจ 
(7) ความสามารถในการรูคิด  ประเมินสถานการณและโอกาสรวมทั้งขอจํากัด 
(8) ความรูสึกไวทางสังคมและมีการเอาใจเขามาใสใจเรา ในความตองการและ

ในคานยิมของผูตาม 
(9) ความสามารถในการสรางความมั่นใจของผูตามในความสามารถ 
(10)   เปนโมเดลทางพฤติกรรมใหกับผูตาม 
(11)   ความสามารถในการกระตุนจูงใจผูตาม 

 หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฎี   เกี่ยวกับ
ภาวะผูนําแนวใหมขึ้น คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  ที่ไดมี
การกลาวถึงกนัมาก  คือ  ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ  Burns ในป ค.ศ. 1978   และ   Bass 
ในป ค.ศ. 1985   แตทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  และมี
งานวิจยัที่เกีย่วของสนับสนุนมากมาย  รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูนําตามทฤษฎีดวย  
คือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ  Bass  และตอมาไดมีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปนโมเดลภาวะผูนําเต็มรูปแบบ   (Model of  the Full  Range of Leadership)  โมเดลนี้จะ
ประกอบดวย   4  องคประกอบพฤติกรรม   (4I’s)   ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  และพฤติกรรม
ของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนรวมทั้งภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  (Laissez-Faire Leadership)  
หรือ 
พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา  (Nonleadership  Behavior)  (Bass and Avolio. 1994 : 4)   ดัง 
รายละเอียดตอไปนี ้

(1)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)   เปน
กระบวนการทีผู่นํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม  โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน
และผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง   พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม ไปสู
ระดับที่สูงและศักยภาพมากขึ้น   ทําใหเกิดการตระหนกั รูในภารกจิ  และวิสัยทัศนของทีมและของ
องคกร  จูงใจใหผูรวมงาน  และผูตามมองใหไกลเกนิกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชน
ของกลุมองคกรหรือสังคม  ซ่ึงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้ จะกระทําโดย
ผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ  หรือที่เรียกวา  “4I”  (Four I’s)   คือ 
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ก. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือผูนําแบบเสนหา (Idealized 
Influence or Charisma Leadership : II or CL)  

ข. การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation  :  IM) 
ค. การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล  (Individualized  Consideration  

:  IC) 
ง. การกระตุนการใชปญญา  (Intellectual  Stimulation  :  IS) 

 องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง  4   ประการ  (4I’s)  ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้
จะมีความสัมพันธกัน  อยางไรก็ตามมีการแบงแยกตามแตละองคประกอบ  เพราะเปนแนวคิด   
พฤติกรรมที่มีความเฉพาะจง  และมีความสาํคัญในการวนิจิฉัยตามวตัถุประสงค   ตาง  ๆ   

(2) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  เปนกระบวนการ
ที่ผูนําใหรางวลัหรือลงโทษผูตาม   ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของผูตาม  ผูนาํใชกระบวนการ   
แลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ   ผูนาํจูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว      ผูนาํ
ชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย   ผูนําทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัตงิานตามบทบาท    และเห็น
คุณคาของผลลัพธที่กําหนด ซ่ึงผูนําจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามจะตองปฏิบตัิเพื่อใหไดผลลัพธ  ที่ตองการ 
ผูนําจูงใจโดยเชื่อมโยงความตองการ  และรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมาย   รางวัลสวนใหญเปน
รางวัลภายนอก ผูนําจะทําใหผูตามเขาใจในบทบาท  รวมทั้งผูนําจะตระหนกัถึงความตองการของ  
ผูตาม   ผูนําจะรับรูวาผูตามตองทําอะไรเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย   ผูนําจะระบุเปาหมายและเขาใจวา
ความตองการหรือรางวัลที่พวกเขาตองการจะเชื่อมโยงกบัความสําเร็จตามเปาหมายอยางไร  

(3) ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย  (Laissez-Faire Leadership : LF)   หรือ
พฤติกรรมความไมมีภาวะผูนํา  (Nonleadership Behavior)   เปนภาวะผูนําที่ไมมีความหมาย     ขาด
ความรับผิดชอบ ไมมีการตดัสินใจ ไมเตม็ใจที่จะเลือกยืนอยูฝายไหน ขาดการมีสวนรวม  เมื่อผูตาม
ตองการ   ผูนําจะไมอยู  ไมมวีิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกจิขององคกร  ไมมีความชัดเจนในเปาหมาย 

 โดยสรุปแลวผูนําแบบแลกเปลี่ยนนั้น  ความสัมพันธของผูนํากับผูตาม      อยูบน
พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนหรอืการตอรองผลประโยชนกัน   ผูนํากับผูตามตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน    
ผูนํามีอิทธิพลเพราะทําอะไรที่ผูตามตองการ   ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของผูตาม ผูตามจะ
พอใจกับการไดรับ   และจะสนับสนุนใหถึงเปาหมายขององคกร   ผูนําแบบแลกเปลี่ยนที่มี
ประสิทธิภาพจะตองหมัน่เตมิเต็มความคาดหวังของผูตามไดเสมอ   อยางไรก็ตามลักษณะของผูนํา
แบบนี้ อาจเกดิผลเสียตอองคกรได      ถาบุคคลมุงตอบสนองความตองการเฉพาะตน       มุง
ผลประโยชนสวนตน  กลายเปนคนเห็นแกตัว ทํางานเพือ่ตนเองไมใชทํางานเพื่อกลุมหรือองคกร  
แตผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น  ปฏิบัติโดยยึดถือระบบคุณคาของบุคคล   เชน   ความเสมอภาค   ความ
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ยุติธรรม   และความเปนมนษุย  ผูนําและผูตามมีความเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันในการที่จะแสวงหา
เปาหมายในระดับที่สูงกวาเพื่อใหถึงจุดหมายที่ดีที่สุด ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูนําในการสราง  
และเปนผูนําโดยความผกูพนั ผูนําจะดลใจผูตามใหเกิดความเชื่อ  ความศรัทธา   ความมั่นใจ   ความ
พึงพอใจและความภกัดี   และดวยผลลัพธนี้  ผูตามจะถูกจูงใจใหใชระดับของความพยายามที่สูง 
ทํางานไดมากกวาที่คาดหวัง   มีความภกัดตีอผูนํา  และองคการ  ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่สราง
ความ เขมแข็งใหกับองคการ  ดวยการเปลี่ยนแปลงเปาหมาย  ความเชื่อ  ความตองการ ความ
คาดหวังของผูตาม  และเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองคการ  เพื่อความสําเร็จขององคการในระดับ
สูงสุด 
 ดังนั้น   เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูตามที่เหนอืกวาปกติ    ผูนําตองเปนผูนาํ
การเปลี่ยนแปลงที่มีทัศนคติ   ความเชื่อ   คณุคา   อารมณ  ความรูสึก  ความตองการ   ความคาดหวัง 
และความมัน่ใจของผูตามจะตองไดรับการเปลี่ยนสภาพจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงกวา    โดยใช
กระบวนการภาวะผูนําทั้ง  4   คุณลักษณะ  คือ   ความเสนหา  การสรางแรงบันดาลใจ   การมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคล   และการกระตุนการใชปญญา   สวนภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย    
หรือการขาดภาวะผูนํา เปนภาวะผูนําทีไ่มมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 
 ในงานวิจยัคร้ังนี้   ผูวิจยัไดเลือกแบบภาวะผูนําตามทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคมของ   
องคการ  ตามแนวคดิของ  จาคอบ   เกทเซลส  และ  อีกอน  กูบา  (Jacob  W.  Getzel  and  Egon  G.  
Guba : Dimensions  of  Behavior  in  Social  System)   ซ่ึงมีโครงสรางดังภาพ   3 

Nomothetic  Dimension  Environment 
                    Environment 
                                       Culture      Ethos         Values 
                            
                                    Institution        Role   Expectations 
            Social                                                                                                        Social System 
            System                                                                                                 (Observed Behavior) 
                                     Individual            Personality         Need - Dispositions   
                                                                                        
                                       Culture                   Ethos                        Values  
                                                                     Environment 
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                                                             Idiographic  Dimension 

ภาพ  3  ทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคมขององคการ 
(ที่มา : นพพงษ  บุญจิตราดลุย.  2534  :  49) 
 
 ทฤษฎีนี้สรางขึ้นเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมในองคการหรือหนวยงานสถาบันตาง  ๆ  ที่จัด
ขึ้นเปนระบบของสังคม  แบงออกเปน  2  มิติ 
 มิติที่หนึ่ง  เรียกวาสถาบันมติิ  (Nomothetic  Dimension)  ประกอบดวย  สถาบัน  
(Institution)  บทบาทตามหนาที่   (Role)  และความมุงหวังของบุคคลภายนอกหรือองคการ  
(Expectations) 
 มิติที่สอง  เรียกวาบุคลามิติ  (Idiographic  Dimension)  ประกอบดวย  บุคลากรแตละคน  
(Individual)  บุคลิกภาพ   (Personality)  ความตองการสวนตัว  (Need – Dispositions)   และ         
พฤติกรรมที่ปรากฏ  (Social System   or  Observed   Behavior) 
 ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวเปนประโยชนในการวเิคราะหความเปนผูนําของ  ผูบริหารในองคการ
วาเปนผูนําในลักษณะไหนโดยทฤษฎีนีจ้ะแบงผูนําออกเปน  3  ประการดวยกันคือ 
  1)    ผูนําแบบที่ยึดถือสถาบันเปนหลัก   (Nomothetic  Leadership  Style)   ผูนํา
ประเภทนี้จะยดึถือวัตถุประสงคและเปาหมาย    ตลอดจนระเบียบขอบงัคับของสถาบันเปนหลัก    
จนบางครั้งผูปฏิบัติงานจะตองเสียเวลา  และความสุขสวนตวัมากจนเกินไป  เพื่อใหงานสําเร็จโดยที่
ตนเองจะประสบกับความทกุขยากอยางไรก็ไมคํานึงถึง   ทําใหคนเกิดความทอแท  และขวัญในการ
ทํางานไมดี    งานก็อาจลมเหลวได 
  2)    ผูนําแบบที่ยึดบุคคลเปนหลัก  (Idiographic  Leadership  Style)  ผูนําประเภท
นี้จะปลอยปละละเลยกฎระเบียบและขอบงัคับ  เปาหมายเพยีงแตจะทาํใหบุคคลที่  ทํางานดวย
ความสุขสบาย  และตามใจจนทําใหงานลมเหลวได   ผูใตบังคับบัญชาจะประพฤติผิดอยางไรกไ็ม
วา   เพราะเกรงใจและตองการความเปนมติรอยูเร่ือยไป  โดยไมคํานึงถึงผลเสียของงาน 
  3)   ผูนําแบบที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก   (Transactional  Leadership  
Style)  ผูนําประเภทนี้มองการประสานประโยชนของสถาบันและของบคุลากรที่ทํางานเปนหลัก
โดยการพยายามใหบุคลากรทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ในเวลาเดยีวกันก็จะใหส่ิง ตอบแทนแก
บุคลากรบางตามความเหมาะสม  และยตุิธรรม  โดยบุคลากรเองก็มีความพอใจในการทํางานดวย  
ประโยชนจะเกิดขึ้นกับทั้งสถาบันและบุคลากรที่ทํางาน  ผูนําประเภทนี้นับวาเปนประเภททีด่ี   
อยางยิ่ง 
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 จากแนวคิดตามทฤษฎีดังกลาว ตรงกับความสนใจของผูวจิัยที่ตองการจะศึกษาแบบ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวจิัยนํากรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
ของจาคอบ  เกทเซลส  และ   อีกอน  กูบา  (Jacob  W.  Getzel  and  Egon  G.  Guba : Dimensions  
of  Behavior  in  Social  System)   ซ่ึงเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมภาวะผูนํา  สวนตนเอง  และ
สังคม  ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนําดังกลาวไปใชบริหารใหสอดคลองกับเจตนารมณของ   
พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545   จากขอมูล
และเหตุผลดังกลาว   ผูวิจยัจะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไข   ปรับปรุง   ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหมีประสิทธิภาพ    สามารถบริหารการศึกษาในจังหวดัฉะเชิงเทราใหมี
คุณภาพสูงขึ้น     
 

2.2   หนาที่ของผูบริหารหรือผูนําตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับกําหนด 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  
2545    ตามมาตรา  4   ที่วาดวยการศึกษาขัน้พื้นฐาน    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานการศึกษา    
การประกันคณุภาพภายใน    การประกันคณุภาพภายนอก  มีทั้งหมด  9  หมวด  โดยเฉพาะหมวด  6     
วาดวยเรื่องเกีย่วกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา  47  ใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั   ประกอบดวย   ระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน    และการประกันคณุภาพภายนอก    พรอมทั้งหมวด  7  มาตรา  54     ใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา   ทั้งหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา    และระดับเขตพื้นที่   
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู   โดยยดึหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษา    และสถานศึกษา    (พระราชบัญญัติ  
การศึกษาแหงชาติ.  2542  : 4–25) 
 มาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ  ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก  
และเปนแนวทางใหหนวยงาน    และสถานศึกษามุงพฒันาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ตาง  ๆ  เพิ่มขึ้น   เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวในหมวด  6    แหงพระราชบัญญัติการศึกษา  
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  และทีแ่กไขเพิม่เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดเปนมาตรฐานดานปจจัย   ซ่ึงตองดําเนินการจัดการศกึษาในสถานศกึษาใหไดมาตรฐาน   เชน  
มาตรฐานที่ 13   ใหสถานศกึษามีการจดัองคกร  โครงสราง   และการบริหารงานอยางเปนระบบ 
ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  มี 4  ตัวบงชี้   คือ   สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง
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การบริหาร   และระบบการบริหารงานอยางเปนระบบ    สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ    
สถานศึกษามกีารบริหารโดยหลักการมีสวนรวม   สถานศึกษามีการบรหิารโดยหลักการมีสวนรวม  
และสถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุลย  มาตรฐานที่ 14  ใหสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษามี  2  ตัวบงชี้   คือ  สถานศึกษามรีะบบและกลไก
ในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   และสถานศึกษามี
กิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษา   สวนมาตรฐาน
ที่  18   กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  และการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   มี 
8  ตัวบงชี้  คือ   สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม  การบริหารกิจกรรม    การเรียนการสอนและกจิกรรม
เสริมหลักสูตรอยางหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติ    และสนองตอความตองการของผูเรียน   
สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการบริหาร   กิจกรรมการเรยีนการสอน     และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศกึษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง สถานศึกษา
มีการจัดกจิกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม     เสริมหลักสูตรที่กระตุนให
ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห   คิดสรางสรรค   คิดแกปญหา  และตัดสินใจ   สถานศกึษามี
การจัดกิจกรรมการบริหาร  กิจกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลักสูตรที่บรูณาการ
เชื่อมโยงสาระความรูและทกัษะดานตาง  ๆ   และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรูใน    หองเรียนกับ   ความจริง
ของชีวติ  รวมทั้งปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมที่ตองปฏิบัตใินสังคมรวมกบัผูอ่ืน   สถานศึกษามกีารจดั
กิจกรรมการบริหารกจิกรรมการเรียนการสอน    และกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  และความรับผิดชอบตอสวนรวม    สถานศึกษามีการจัดกจิ
กรรมการบริหาร     กิจกรรมการเรียนการสอน    และกจิกรรมเสริมหลักสูตร    ใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางครบถวนทั้งดานดนตรี   ศิลปะ  และกฬีา    สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนือ่ง    และสถานศึกษามกีารจดักิจกรรมการบริหาร   
กิจกรรมการเรยีนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
และรักสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 20   ผูบริหารมีภาวะผูนาํและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
มี  6  ตัวบงชี้  คือ    ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทศัน    ผูบริหารมีความรูความสามารถในการ
บริหาร    ผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ    ผูบริหารมีความมุงมั่น  อุทิศตนในการ
ทํางาน  และเปนแบบอยางที่ดี   บริหารผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย    และสถานศึกษามกีาร
บริหารที่มีประสิทธิผล  และ      ผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร   มาตรฐานที่ 25     สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  มี  2  ตัวบงชี้
คือ  สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม   สอดคลองกับเปาหมาย
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การศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน    และสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู     (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ    2543  : 27) 
 

2.3   ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 2.3.1  บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ความหมายของคําวา  บทบาท 
 ความหมาย คําวา  บทบาท  ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.  2530  (2534  :  
299)   ใหความหมายวาเปนการกระทําหนาที่กําหนดไว  เชน บทบาทของพอ  แม  บทบาทครู     
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  เปนตน  
 อุทัย  หิรัญโต  (2526 : 120)  ใหความหมายไววา บทบาท   หมายถึงการแสดงออกของ
คนอื่นคิดหรือหวังวา เขาจะกระทําเชนนั้น โดยถือเอาฐานะหรือหนาที่ทางสังคมของเขาเปนมูลฐาน 
 กูด  (Good,  1973 : 502) ใหความหมาย  บทบาท  ไวใน Dictionary of  Education   ดังนี้ 
  1) เปนลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของแตละบุคคลภายในกลุมที่กําหนด 
  2) เปนแบบกระสวนพฤติกรรมของหนาที่ที่คาดหวัง หรือหนาที่ที่บุคคลตอง
กระทําใหบรรลุผลสําเร็จภายใตสภาพแวดลอมที่สังคมกําหนด 
 โกฟ  (Gove,  1965 : 968)  ใหความหมายของ  บทบาท    ไวใน  Webster’ s Third  New 
International  Dictionary  ดังนี้คือ   บทบาทเปนสิ่งที่กระทําโดยคนบางคน    หรือส่ิงของบางอยาง 
เชน    บทบาทของครูในกระบวนการศกึษา 
 โดยสรุป   บทบาท   หมายถงึ   การกระทําของบุคคล  ที่ตองกระทําใหบรรลุสําเร็จตาม 
ความคาดหวังของตนหรือของสังคม 
 ความหมายของคําวา    หนาที่ 

 พจนานกุรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ.  2530  (2534 : 555)  ใหความหมายไววา  หนาที่  
คือ   กิจที่ควรกระทําหรือตองกระทํา 

 ยนต  ชุมจิต  (2539 : 70)  กลาววา   หนาที่คอืกิจที่ตองกระทําหรือส่ิงที่บุคคลจําเปนตอง 
กระทํา  อาจเปนความจําเปนตามหลักศีลธรรม กฎหมาย หรือความสํานึกที่ถูกตองเหมาะสม 

 กูด  (Good.  1973 : 498 )  ใหความหมายของหนาที่ไวใน  Dictionary  of  Education  วา 
เปนสิ่งที่บุคคลจํายอมกระทาํตามหลักศีลธรรม บางครั้งเปนไปตามกฎหมาย ขอกฎหมาย ขอตกลง 

 โกฟ  (Gove,  1965 :  705)  ใหความหมายของหนาที่ไวใน  Webster’ s Third New 
International  Dictionary  วาเปนกิจธุระที่ตองกระทําตามคําสั่งใหบังเกดิผลดวยความยินดี หรือการ
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ปฏิบัติงานตามตําแหนง งานอาชีพหรืองานวิชาชีพ หรือเปนพฤติกรรมที่ไดกําหนดใหกระทํา โดย
ความจําเปนตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความพึงพอใจโดยอาศยัความรูสึกถึง
ความถูกตองเหมาะสม 
 โดยสรุป หนาที่  (Duty)  หมายถึงกิจที่ตองกระทําเพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามหลักของ
ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และความคาดหวังของสังคม 
 โดยสรุปบทบาทและหนาทีห่มายถึง  การกระทํากจิ   ใหบรรลุความสําเร็จตามหลักของ
กฎหมาย   ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามความคาดหวังของตนเอง    และสังคม 
 บทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถานศึกษา 
 หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ กอ สวัสดิ์พาณิชย มี  3   ประการ คือ   
(1)  จัดบริการภายในสถานศกึษา   ทํางานถกูตองตามระเบียบ  (2)  ทํางานใหกาวหนาอยูเสมอและ 
ไมละเลยหนาที่  (3)  ทําใหมขีวัญดีในการบริหารดวยการทําใหผูรวมงานเปนสุข มีความพอใจใน 
การทํางาน โดยอาศัยเทคนิคของผูบริหารในการทํางาน 
 ดวยเหตุนี้บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  จึงตองสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมายและแสดงใหถูกตอง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอาจกลาวไดวามี 3 บทบาท   คือ 
บทบาทของผูบังคับบัญชา เปนบทบาทที่ตองพิจารณาวาสมควรจะทําอะไร เพื่อใหเกิดผล คือทําให
หนวยงานดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว เรียบรอยและมีความกาวหนา ทําใหคนเปนสุข บทบาทที่สอง
คือบทบาทของผูนํา กลาวคือการเปนผูบังคับบัญชา เปนบทบาทตามวิถีทางราชการ แตการจะเปน  
ผูนําไดนั้น ครูผูรวมงานสวนใหญตองพรอมที่จะยกยองใหเปนผูนํา แตถาทําตัวไมถูกตองตาม     
บทบาทของผูนําแลว คนก็ยอมไมใหการยกยอง นัน่คือผูนําของสถานศึกษาจะตองพรอมที่จะเปนที่
ยอมรับของครู โดยการวางโครงการรวมกนั ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีแกสถานศึกษา ส่ิงนี้เปนเครื่องชี้ 
ทิศทางที่ทําใหสถานศึกษากาวหนา   ผูนาํจะตองดกูําลังคน    กําลังเงนิ    และกําลังของอัตรา    หาก 
อัตราเร็วสูงเกินกวาที่คนจะทําได ก็ไมมีผูตาม และถาผูนําขาดผูตามเมื่อไร ก็ไมไดเปนผูนํา บทบาท
ที่สาม ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูแทนของหนวยงาน   
 วิจิตร  วรุตบางกูร  และ สุพชิญา  ธีระกุล  (2519 : 78-79)  ไดชี้ใหเหน็หนาที่ของผูนําใน
สถานศึกษาวา ควรมีหนาที ่ ดังนี ้
  1) รับผิดชอบงานที่อยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงไดแก งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรยีน งานบริหารธุรการ อาคารสถานที่ และงบประมาณการเงิน  
งานบริหารความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
  2) ชวยสงเสริมใหปริมาณและคุณภาพของงานดีขึ้น 
  3) สอนหรือแนะวิธีปฏิบัติงานใหแกผูอยูใตบงัคับบัญชา 
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  4) ติดตอและประสานงานในหนวยใหมีประสิทธิภาพและไดผลดี 
  5) ส่ังงานและควบคุมงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 ซ่ึงสอดคลองกับ   แอนเดอรสัน  และแวนไดค   (Anderson   &  Van  Dyke : 1977    
อางถึงใน  สิริ  เทศประสิทธิ์   2529 : 101)  ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา   ดังนี ้

1) เปนผูนําในการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 
2) ศึกษาและใหความรูในทางดานทฤษฎีการศึกษา แกบรรดาครูผูสนใจ 
3) จัดโครงการการเรียนการสอนใหเหมาะสม กับความตองการของนักเรยีน   

ชุมชน และประเทศ 
4) เปดบริการแนะแนวขึ้นในสถานศึกษา 
5) จัดบริการตาง  ๆ   ขึ้นในสถานศึกษา เชน บริการสุขภาพ การรับสงนักเรียน 

และอาหารกลางวัน 
6) จัดการเกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด และเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

สอน 
7) รวมมือในการคัดเลือกครู และจัดสายงานทีท่ําใหดําเนินงานของคณาจารย

เปนไปดวยดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8) พัฒนาวิธีการที่ทําใหขวัญและกาํลังใจของคณาจารยดี และความประพฤติของ

นักเรียนเรียบรอย 
9) พัฒนาและรกัษาขวัญกําลังใจของคณาจารยใหดีตลอดไป 
10)   พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมครูในสถานศึกษา 
11)   พัฒนาโครงการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อนักเรยีนทุกคน 
12)   วางแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งเปนวันและเปนป 
13)   พัฒนาวิธีการรักษาระเบยีบและงานธุรการประจําวัน เพือ่ใหการบริหาร 

คลองตัวทั้งในดานการศึกษา และธุรกิจ 
14)   เปดโอกาสใหผูนําในหมูบานเขามารวมกจิกรรมในสถานศึกษาบางตาม    

สมควร  
15)   ชี้แจงถึงโปรแกรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหชุมชน ผูตรวจสอบ

สถานศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาทราบ  
16)   รวมมือประสานงานในการจัดบริการการศึกษาใหแกเด็กหนุมสาวในชุมชน 
17)   จัดการและใหคําแนะนําในการรักษาอาคารเรียน และเครื่องอํานวย 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัก
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 31 

ความสะดวกตาง  ๆ  ของสถานศึกษา  
18)   รวมมือในการวางแผนเกี่ยวกับการสรางอาคารในอนาคต 
19)   ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง  ๆ  ทางการศึกษา 
20)   ยอมเสียสละเพื่อความกาวหนาทางการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

                     ทํานองเดียวกบั ภิญโญ  สาธร  (2526  :  268)  กลาววา ในการบริหารสถานศึกษาถาจะ
พิจารณาโดยละเอียด หนาทีผู่บริหารสถานศึกษา มหีนาที่ซ่ึงจะตองทําในการบริหาร  8  ประการคือ 

1) การบริหารบุคลากรสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง ครู เจาหนาที่ คนงานและภารโรง 
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทกุฝาย 

2) การปกครองและแนะแนวนกัเรียนหรือการบริหารกิจการนักเรียน ตลอดจน
การติดตอกับผูปกครองของนักเรียน 

3) การบริหารงานวิชาการที่เกีย่วกับหลักสูตร แบบเรียน วสัดุอุปกรณ
ประกอบการสอนตาง  ๆ   ที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ   และการบริหารการสอนเพื่อกอใหเกิดการ
สอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

4) การบริหารงานตาง  ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน ในฐานะที่โรงเรียนเปนผูนําของชุมชน
และเปนศนูยกลางของสังคม  อยางนอยที่สถานศึกษาตั้งอยู เพื่อชวยพัฒนาชุมชนในทกุ  ๆ  ดาน  
และรับความชวยเหลือและใหคําแนะนําจากชุมชนดวย ในทํานองกระบวนการสองทาง 

5) การจัดระบบบริหารสถานศึกษา กําหนดอํานาจหนาที่และแผนภูมิของ 
สถานศึกษา  (Organization  Chart)  เพื่อใหสถานศึกษาเปนหนวยงานทีม่ีระเบียบแบบแผน 
สมเปนองคการที่ดี 

6) การจัดการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ บริเวณ และพัสดุครุภณัฑ 
7) การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน  (Clerical  Work)  เอกสารตาง  ๆ   

การเงิน  และงานบริการตาง  ๆ  ของสถานศึกษา 
8) การประเมินผลงาน ซ่ึงตองทําเปนระยะ  ๆ  ตอเนื่องกันไมขาดสาย 

 คะเนเซวิค  (Knezevich,  1984  : 16–18) ไดเสนอบทบาทสําคัญในการบริหารงาน  ของ
ผูนําทางการศึกษาไว  17  บทบาท  ดังนี ้

1) บทบาทเปนผูกําหนดทิศทางในการปฏิบัตงิาน  (Direction  Setter)  ผูบริหาร
จะตองชวยใหบรรลุเปาหมายได  จงึจําเปนตองมีความสามารถในการชี้แจงทําความเขาใจ  เขียน
วัตถุประสงคของหนวยงานจะตองมีความรูและทักษะในการจัดระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ 
โครงการ  และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค  และผลงาน 
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2) บทบาทเปนการกระตุนความเปนผูนํา  (Leader  Catalyst)  บทบาทนี้จะตองมี
ความสามารถในการจูงใจ  กระตุน  และมอิีทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ มีทักษะใน
กระบวนการกลุม 

3) บทบาทเปนผูวางแผน  (Planner)  จะตองมีความสามารถในการคาดคะเน    
เหตุการณในอนาคต เตรียมบคุลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหม  ๆ  ที่จะเกดิขึ้น จะตองมี  
ความรูความเขาใจในการวางแผน 

4) บทบาทเปนผูตัดสิน  (Decision Maker)  บทบาทนี้จะตองมีความรูความ
เขาใจเกีย่วกับทฤษฎีตาง  ๆ  ของการตัดสินใจ  และมีความสามารถในการตัดสินใจ 

5) บทบาทเปนผูจัดองคการ (Organizer ) ผูบริหารจําเปนตองออกแบบขยายงาน
และกําหนดโครงสรางขององคการขึ้นใหม ดั้งนั้นจึงจําเปนตองเขาใจพลวัตขององคการ            
และพฤติกรรมขององคการดวย 

6) บทบาทเปนผูเปล่ียนแปลง  (Change Manager ) ผูนําจะตองนําการ 
เปล่ียนแปลงมาสูสถาบันเพื่อเพิ่มพูนคณุภาพของสถาบัน รูวาจะเปลี่ยนแปลงอะไร เปลี่ยนอยางไร 
และควรจะเปลี่ยนในสถานการณใด 

7) บทบาทเปนผูประสานงาน  (Coordinator) ผูบริหารจะตองเปนผูมีความเขาใจ
รูปแบบการปฏิสัมพันธของมนุษย   เขาใจเครือขายของการสื่อสาร   รูจักวิธีนิเทศงานที่พึงปรารถนา
เขาใจระบบการรายงานที่ดี จงึสามารถประสานกิจกรรมตาง  ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) บทบาทเปนผูส่ือสาร  (Communicator)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การสื่อสารทั้งดวยการพูดและการเขียน  รูจกัใชส่ือตาง  ๆ  เพื่อการสื่อสาร  และควรจะมี
ความสามารถในการประชาสัมพันธ 

9) บทบาทเปนผูแกความขดัแยง  (Conflict Manager)   เนื่องจากความขัดแยง
เปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลกีเลี่ยงได ผูบริหารจะตองเขาใจสาเหตุของความขัดแยง จะตองมี
ความสามารถในการไกลเกลี่ย จัดการกับความขัดแยงและแกปญหาความขัดแยง 

10)  บทบาทเปนผูแกปญหา  (Problems Manager)  เนื่องจากปญหาทั้งหลาย     
ไมจําเปนตองลงเอยดวยความขัดแยง  ปญหาจึงมีความหมายกวางกวาความขัดแยง  ผูนําจะตองมี    
ความสามารถในการวินิจฉยัปญหา 

11) บทบาทเปนผูจัดระบบ  (System Manager)   ผูบริหารจะตองมีความสามารถ
ในการวิเคราะหระบบและกระบวนการที่เกี่ยวของ จะตองเขาใจในการนําทฤษฎีทางการบริหารไป
ใชประโยชน 
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12) บทบาทเปนผูบริหารการเรียนการสอน  (Instructional   Manager)  ผูบริหาร
จะตองมีความเขาใจในระบบการเรียนรู ความเจริญ และพัฒนาการของมนุษย เขาใจทฤษฎีการสราง
และพัฒนาหลกัสูตร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 

13) บทบาทเปนผูบริหารบุคคล  (Personnel  Manager)  ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในเทคนิคของการเปนผูนํา การเจรจาตอรอง การประเมินผลงาน และการปฏิบัติงาน
ของบุคคล 

14) บทบาทเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager)  ผูบริหารจะตองมี
ความสามารถในการเงนิและงบประมาณ ความสามารถในการบริหารวัสดุ ครุภณัฑ    การกอสราง 
การบํารุงรักษา ตลอดจนหาการสนับสนุนจากภายนอก 

15) บทบาทเปนผูประเมินผล   (Appraiser)  ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การประเมินความตองการ การประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16) บทบาทเปนนกัประชาสัมพนัธ  (Public Relator)  จะตองมีทักษะในการ     
ส่ือความหมาย รูจักวิธีสรางภาพพจนทีด่ี รูจกัพลวัตของกลุม รูจักและเขาใจในการเผยแพรขาวสาร
ดวยส่ือและวิธีการตาง  ๆ 

17) บทบาทเปนประธานในพิธีการ  (Ceremonial   Head)  เปนบทบาทที่จําเปน
จะตองใชความสามารถในบทบาทตาง  ๆ  ที่กลาวมาเพื่อแสดงบทบาทนี้ 
 กอรตัน  (Gorton,  1983,  อางถึงใน มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2536)  ไดสรุป 
บทบาทที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา มี  6  ประการ ดังนี ้

1) บทบาทในฐานะเปนผูบริหาร 
2) บทบาทในฐานะเปนผูนําในดานการสอนหรือดานวิชาการ 
3) บทบาทในฐานะเปนผูรักษาวินัย 
4) บทบาทในฐานะเปนผูสงเสริมมนุษยสัมพนัธ 
5) บทบาทในฐานะเปนผูประเมินผล 
6) บทบาทในฐานะเปนผูแกปญหาความขัดแยง 

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระราชดําริวา ประเทศชาติจะเจริญกาวหนา และมี
ความมั่นคงปลอดภัย  ขึ้นอยูกับการที่ทกุคนรูจักหนาทีข่องตน   ซ่ึงมีอยูและทําอยางเต็มกําลัง     
ความสามารถ ดวยความเพยีร ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประสานงานรวมมือกับผูอ่ืน ดังพระราชดํารัสที่
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง  ๆ  ที่เขาเฝาฯ  ถวายชยัมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
ณ   ศาลาดุสิดาลัย   สวนจิตรลดา  วันอังคารที่  4  ธันวาคม  2533   ดังนี้ 
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                                   “…..ตําแหนงหนาที่ของพระเจาแผนดินในปจจุบันนี้ ไมมีหนาที่ที่จะบริหาร
ประเทศตองมคีนที่จะชวยทัง้บริหารทั้งทําใหงานการทุกอยาง ในงานของชาติดําเนินไปได และแต
ละคนนั้นก็ไมใชจะทําไดคนเดียวเชนกัน จะตองตางมีหนาที่ทําเฉพาะหนาที่นั้น  เพราะเหตวุางาน
ทุกงานจะตองพาดพิงกนั จะตองเกี่ยวโยงกนั ฉะนั้น แตละคนก็ตองมีความรูสึกถึงงานของผูอ่ืนแลว
ชวยกันทํา…..”  (โอภาส  เสวิกุล.  2544  :  49) 
 ดังนั้นจึงพอสรุปบทบาทและหนาทีเ่ปนผูบริหารสถานศึกษา วามีบทบาทและหนาที่เปน
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาซึง่ตองทําหนาทีใ่นการตัดสินใจสั่งการ เปนตวัแทนหรือสัญลักษณของ
สถานศึกษา รับผิดชอบงานทุกอยางในสถานศึกษาอํานวยความสะดวก และประสานงานในการ
ดําเนินภารกิจตาง  ๆ  ใหบรรลุเปาหมาย 
 2.3.2   ภารกิจของผูบริหารสถานศึกษา    ความหมายของคําวาภารกจิ   ตามพจนานกุรม
ฉบับเฉลิมพระเกยีรติ  พ.ศ.  2530  (2534  :  397)  ใหความหมายไววาภารกิจ   หมายถึง  งานที่       
จําตองทํา  
 นพพงษ  บุญจติราดุลย  (2534  : 17)   กลาววา   ตามปรกตเิรามักจะพิจารณาสมรรถภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษาแตเพียงบุคลิกภาพ  รูปรางหนาตาทาทางภายนอกของผูบริหารสถานศึกษา
แตเพยีงผิวเผินภายนอกวาเขาเปนอยางไรเทานั้นหาไดดวูาเขาทําอะไร วธีิทํางานของเขาเปนอยางไร 
ดังนั้นทฤษฎี  3  ทักษะ  จะทาํใหเราเห็นความสามารถในการปฏิบัติงาน    ของผูบริหารสถานศึกษา
ไดมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของ   Robert  L  Katz   ซ่ึงนพพงษ  บญุจิตราดุลย   นํามาเรียบเรียง
ไวดังนี ้

1) ทักษะในคตินยิม  (Conceptual  Skill)  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูบริหาร
สูงสุดในโรงเรียนจะตองมีทกัษะนี้มากที่สุด  โดยสามารถเขาใจหนวยงานของตนในทุกลักษณะ
และเหน็ความสัมพันธของหนวยงานของตนที่มีตอหนวยงานหรือองคการอื่นที่เกี่ยวของ 

2) ทักษะทางมนษุยสัมพันธ  (Human Skill)  ในการบริหารในสถานศึกษาไมวา
เปนการบริหารงานทางดานไหน รวมทั้งการจัดการนิเทศ การศึกษาในสถานศึกษา  ผูบริหาร
จําเปนตองมีทกัษะดานมนษุยสัมพันธอยางดี 

3) ทักษะทางเทคนิค  (Technical  Skill)  ผูบริหารสามารถทํางานดานที่เกีย่วกับ
กิจกรรมเฉพาะอยางซึ่งเกีย่วกับวิธีการ   กระบวนการ  และเทคนิค  อาศยัความรู  การวิเคราะห  และ
รูจักใชเครื่องมือในการปฏบิัติงาน  โดยการฝกหัดใหชํานาญ  
 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูมีตําแหนงเปนหวัหนาทีมในการจดัการศึกษาใน 
สถานศึกษา   ตามพระราชกฤษฎีการะเบยีบขาราชการครู พ.ศ. 2520  ใหไวในมาตรา 4  (ข)   ใหมี
หนาที่บริหารและใหการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับ   สมิธ,  เคราส   และแอทคินสัน  (อางถึงใน     
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นพพงษ  บุญจติราดุลย,   2540  : 100)  ไดแบงงานบริหารโรงเรียนออกเปน  7   ประเภทและ   
เสนอแนะให  ผูบริหารการศึกษาใชเวลากบังานแตละประเภทไว  ดังนี ้

1) งานบริหารวิชาการ  รอยละ  40 
2) งานบริหารบุคลากร รอยละ  20 
3) งานบริหารกิจการนักเรยีน รอยละ  20 
4) งานบริหารดานความสัมพันธกับชุมชน รอยละ  5 
5) งานบริหารการเงิน  รอยละ  5 
6) งานบริหารอาคารสถานที่  รอยละ  5 
7) งานบริหารในหนาที่ทั่วไปทีค่วรทํา รอยละ  5 

 ปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542   ฉบับแกไขเพิม่เติม  
(ฉบับ2)  พ.ศ.  2545  ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา   ดานวิชาการ   
ดานงบประมาณ   ดานบรหิารงานบุคคล   และดานงานบริหารงานทั่วไป    ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่โดยตรง  ดงัภาพ  3 
 

 
  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนเปนคนดี เกง 
มีความสุข 

หลัก 
คุณธรรม 

หลัก นิติธรรม 

หลักความ 
โปรงใส 

หลัก 
ความรับผิดชอบ 

หลัก 
ความคุมคา 

ดาน 
วิชาการ 

ดาน
งบประมาณ 

หลัก 
การมีสวนรวม 

ดาน 
บริหารทั่วไป 

      ดาน 
บริหารงานบุคลากร 
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ภาพ  4    ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ที่มา  :  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2.  2546  : 33) 
 
 
 ขอบขายและกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขอบขายและกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหสอดคลองกับการบริหารการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางใหม   ภารกจิทีผู่บริหารตองรับผิดชอบออกเปน  4   ดาน
คือ   การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคลากร   การบริหารงบประมาณ  และการบริหารทั่วไป  
ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี ้
 การบริหารวิชาการ  มีขอบขายภารกจิ  ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การวัดผล ประเมินผลและเปรียบเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
9)   การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10)    การสงเสริมความรูทางวชิาการแกชุมชน 
11)    การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12)    การสงเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแกบุคคล    ครอบครัว  องคกร  และ

สถานบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ  มีขอบขายภารกจิ  ดังนี ้

1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2) การจัดสรรงบประมาณ 
3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการ

ดําเนินงาน   
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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5) การบริหารการเงิน 
6) การบริหารการบัญชี   
7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 การบริหารงานบุคคล    มีขอบขายภารกจิ  ดังนี ้
  1) การวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง 
  2) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   
  3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ   

4) วินัยและการรักษาวนิัย   
5) งานออกจากราชการ   

 การบริหารทั่วไป  มีขอบขายและภารกิจ   ดงันี้ 
1) การดําเนินงานธุรการ 
2) งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
4) การประสานและการพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) การสงเสริมสนับสนุนดานวชิาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหาร

ทั่วไป 
8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10) การรับนักเรียน 
11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ

ตามอัธยาศัย 
12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13) การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
14) การประชาสัมพันธงานการศกึษา 
15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  

องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
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18) งานบริการสาธารณะ 
19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
 2.4.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
 ประกอบ  พรหมรักษ  (2523 : บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยลักษณะผูนําของครูใหญที่      
พึงปรารถนาของครูโรงเรียนประถมศึกษา  องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  ที่มีอาย ุ วุฒิ  เพศ  
และประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน  พบวา  ครูที่มีเพศ และประสบการณตางกัน  ตองการ
ลักษณะผูนําของครูใหญที่พงึประสงคแตกตางกัน 
 เกรียงศักดิ์  ฤทธิรงค  (2526 : บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยคุณสมบัติของผูนําทางการศึกษา 
ที่พึงประสงค ในทัศนะของครูในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
คุณสมบัติของผูนําทางการศึกษาในดาน  บคุลิกภาพที่สําคัญ ไดแก  มีอารมณมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  
ปฏิบัติตอผูรวมงานอยางยุตธิรรม  และมีความจริงใจกับผูรวมงาน   สวนคุณสมบัตขิองผูนําทาง
การศึกษาในดานความสามารถที่สําคัญ ๆ  ไดแก การมอบหมายงาน  โดยพิจารณาตามความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติเปนหลัก  มีความรูในงานที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี  และสามารถ
ตัดสินใจไดถูกตองและรวดเร็ว 
 จันทนา  ชมวรกุล  (2528 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความคดิเห็นของผูบริหารและครูอาจารย 
เกี่ยวกับพฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียลแหง 
ประเทศไทย  พบวา   

1) ความคิดเหน็ของผูบริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรยีล  ที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรจะเปน   ดานกจิสัมพันธโดยสวนตวัแลว
ปรากฏวา อยูในระดับสูง 

2) ความคิดเหน็ของผูบริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียล  ที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรจะเปน  ดานสัมพันธภาพ  โดยสวนรวม
ปรากฏวาอยูในระดับสูง 

3) ความคิดเหน็ของผูบริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียลที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรจะเปน  ดานกิจสมัพันธ  โดยสวนรวมแลว
ปรากฏวาพฤตกิรรมที่ปฏิบัติจริงอยูในระดบัปานกลาง  พฤติกรรมที่ควรจะเปนอยูในระดับสูง 
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4) ความคิดเหน็ของผูบริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียลที่ปฏิบัติจริงกับที่ควรจะเปน ดานสัมพนัธภาพ  โดยสวนรวมแลว
ปรากฏวาพฤตกิรรมที่ปรากฏจริงอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมที่ควรจะเปนอยูในระดับสูง 

5) เมื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียล  ดานกิจสัมพันธ  และสัมพันธภาพ  ที่เปนจริง 
กับที่ควรจะเปน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

6) เมื่อเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของคณะอาจารยเกีย่วกับพฤติกรรมภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนมูลนิธิภารดาคณะเซนตคาเบรียล  ดานกิจสัมพนัธ  และสัมพันธภาพที่เปนจรงิ
กับที่ควรจะเปน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 สุรกิตติ์     กิตติถิระพงษ  (2528 : บทคัดยอ)  วิจยัเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 11  ผลการวิจัยพบวา  

1) คาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตการศึกษา  
11 เปนแบบผูยึดระเบยีบ 

2) พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  เขตการศึกษา  11  เปน
แบบนักพัฒนา  มากที่สุด  รองลงมาเปนแบบยึดระเบยีบ 

3) ระดับมิติภาวะผูนําดานประสิทธิผล  มีคาเฉลี่ยมากกวามติิภาวะผูนําดาน   
มิตรสัมพันธ  และดานมิตรสัมพันธมากกวาดานกิจสัมพันธ  ระดับคะแนนดานประสิทธิผลและ
มิตรสัมพันธอยูระดับปานกลาง  แตมิติกิจสัมพันธอยูในเกณฑนอย  มีมติิประสิทธิผลดานเดยีวที่
ผานเกณฑ 

4) พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  เขตการศึกษา 11  มี 
ประสิทธิผลสูง  รอยละ  66.89  มากกวาประสิทธิผลต่ํา  33.11  ในอัตราสวน  2 : 1 
 กสานต   วณิชชานนท  (2529 : บทคัดยอ)   ไดทําการวจิัยความคิดเหน็ของผูบริหารและ
อาจารยเกีย่วกบัแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกีย่วกับแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ทั้ง  3  แบบ  คือ  แบบภาวะผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก   แบบภาวะผูนําที่ยดึ
บุคคลเปนหลัก และแบบภาวะผูนําทีย่ึดการประสานประโยชนเปนหลักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 
 สุวรรณ  ขวัญแกว  (2532 : บทคัดยอ)  วิจยัเร่ือง  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร    
โรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสงขลา  ผลการวิจัย  พบวา คาเฉลี่ย    
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร  เปนแบบนักพัฒนา  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร เปนแบบ
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นักพัฒนา มากที่สุด รองลงมาแบบผูยึดระเบียบ  มิติประสิทธิผลและมิติมิตรสัมพันธ  ของผูบริหาร
อยูในระดับปานกลาง   สวนกิจสัมพันธอยูในระดับคอนขางนอย 
 มาลี  อังคณานุวัติ  (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี  
ในโรงเรียนประถมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจยัพบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารสตรี 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  เปนแบบนกัพฒันา  การเปรยีบเทียบพฤติกรรมภาวะผูนาํของผูบริหาร
สตรี ในโรงเรียนประถมศึกษา  เกีย่วกับมติิภาวะผูนํา  3  มิติ  คือ   มิติกิจสัมพันธ  มิตรสัมพันธ และ  
มิติประสิทธิผล  ปรากฏวาผูบริหารสตรีที่ดํารงตําแหนง   ครูใหญ   อาจารยใหญและผูอํานวยการ      
โรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผูนํากับมิติภาวะผูนํา  แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 ทวีวัฒน  ปล้ืมฤดี  (2533 : บทคัดยอ)  ไดศกึษา  ลักษณะพฤติกรรมผูนําของหัวหนาการ        
ประถมศึกษาอําเภอ  เปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมผูนําของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  
ระหวางกลุมทีม่ีอายุการดํารงตําแหนงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  ตั้งแต 5 ปขึ้นไป  กับกลุมที่มี
อายุการดํารงตาํแหนงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ต่ํากวา 5 ป  และเพื่อเปรียบเทยีบลักษณะ 
พฤติกรรมผูนําของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  ระหวางพฤติกรรมดานการแสดงออกกับ    
พฤติกรรมดานความตองการ พบวา 

1) ลักษณะพฤติกรรมผูนําของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  พฤติกรรมการ
แสดงออกในการรวมประสานสัมพันธ อยูในระดับต่ํา  พฤติกรรมความตองการในการรวมประสาน
สัมพันธอยูในระดับต่ํา  พฤตกิรรมการแสดงออกในการควบคุมอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรม
ความตองการ ในการควบคุมอยูในระดับต่ํา  พฤติกรรมการแสดงออกในความรักใครผูกพันอยูใน
ระดับสูง และพฤติกรรมความตองการในความรักใครผูกพันอยูในระดบัปานกลาง 

2) การเปรียบเทยีบลักษณะพฤตกิรรมผูนาํ  ของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ 
ที่มีอายุ   การดาํรงตําแหนง หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  ตั้งแต 5 ปขึ้นไป  กับต่าํกวา 5 ป        
ผล ปรากฏวาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน 

3) การเปรียบเทยีบลักษณะผูนํา  ของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอในดาน
ความตองการผลปรากฏวา  มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมี  ลักษณะ 
พฤติกรรมผูนําในการแสดงออกสูงกวาลักษณะพฤติกรรมผูนําของหัวหนา 
 อํานวย  กระโทกนอก  (2534  : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง   การศึกษาพฤติกรรมของ  
ผูนําของหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ   สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา    
ผลการวิจัยพบวาหวัหนาการประถมศึกษาอําเภอ   มีพฤตกิรรมผูนําอยูในระดับสูง    เมื่อพิจารณา
รายดาน   พบวา     หวัหนาการประถมศึกษาอําเภอมีพฤติกรรมผูนําอยูในระดับสูงทกุดาน   
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โดยเรียงลําดับการปฏิบัติ ไดดังนี้  คือ  การใหการยอมรับนับถือการเขาสังคมไดดี   การโนมนาว
จิตใจ   การมีความคิดริเร่ิม   การประสานงาน   การรูจักปรับปรุงแกไข   การใหความชวยเหลือ 
 สุมนา  พุมประพาส  (2534  : บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่เปน
สตรีในสถานศึกษา  ในทรรศนะของครูในจังหวดันครสวรรค  จําแนกตามเพศ   และระดับโรงเรียน 
พบวา  ครูที่มีเพศแตกตางกนั   มีทรรศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนสตรี   โดยสวนรวม 
ไมแตกตางกัน   แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ .05   และ   
ครูที่มีระดับโรงเรียนแตกตางกัน   มีทรรศนะไมแตกตางกันทั้งในสวนรวมและรายขอ 
 วัลยรุธ   เถาวหิรัญ  (2535 : บทคัดยอ)  วิจยัเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
วิทยาลัยนาฏศิลปตามความตองการของครูอาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปในประเทศไทยทีม่ีเพศ   คุณวุฒ ิ 
และประสบการณในการทํางานตางกัน  พบวา  ครูอาจารยที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  
โดยสวนรวมและรายดานมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    แตครูอาจารยที่
มีเพศตางกัน  มีความตองการไมแตกตางกนั 
 ภิญโญ  ศัพทอนันต  (2536 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน  ตามความตองการของครูอาจารยโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัดเทศบาลในจังหวดั
สงขลา  ที่มีเพศ  คุณวุฒิ  วัยวุฒิ  และระดบัตําแหนงตางกัน  พบวา  การเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนํา 
ของผูบริหาร  จําแนกตามเพศ  และคุณวุฒิ   แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สัมฤทธิ์   เพชรสังคุณ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาแบบภาวะผูนาํของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา   ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ   เขตการศึกษา  9   พบวา   แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน   สวนใหญใชแบบ    
ภาวะผูนําเปนแบบนักพัฒนามากที่สุด  มีทิศทางการใชแบบภาวะผูนําในมิติมุงประสิทธิผล มากกวา  
มิติมุงสัมพันธและมิติมุงงาน 
 วิชัย  ศรีเสนห  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารดีเดนโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกัดสาํนักงานการประถมศกึษาจังหวดัอุดรธานี  ผลการศึกษาคนควา   พบวา 
พฤติกรรมภาวะผูนําในบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังอยูในระดับมาก  คือ   ดานกําหนด 
เปาหมายและขั้นตอนปฏิบัติงานชัดเจน  การใหคําปรึกษากับบุคลากร  และการอํานวยความสะดวก 
ใหกับบุคลากร 
 เอกฉันท   มาลีลัย  (2542 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผูนําของ       
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  พบวา   การ
ปฏิบัติตามภาวะผูนําที่เปนจริงของผูบริหารตามที่เปนจรงิอยูในระดับปานกลาง   คือ  ดานวิสัยทัศน   
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ตามที่คาดหวัง   ดานวิสัยทัศนมีการปฏิบัตินอยที่สุด  โดยผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหาร
ระหวาง  1–5  ป  มีการปฏิบัติตามภาวะผูนาํสูง 
 ศุภกฤต  ไกรสกุล  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัย  เร่ืองศึกษาการปฏบิัติตามภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา    อําเภอโพนพิสัย   
จังหวดัหนองคาย  พบวา   ผูบริหารและผูชวยผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการปฏบิัติตามแบบ
ภาวะผูนํา   ดานการตัดสินใจ  ดานวิสัยทัศน   อยูในระดบัปานกลาง   และดานการตดิตอส่ือสาร  
อยูในระดับนอย 
 ถาวร  งานยางหวาย  (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยั  เร่ืองภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา   สังกัดกรมอาชวีศึกษา  จังหวดัอุดรธานี   พบวา  บุคลากรโดยรวมและจาํแนกตาม
สถานภาพ    พบวาพฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  
จังหวดัอุดรธานี  โดยรวมและรายดาน  3  ดาน  คือ  ดานปฏิสัมพันธ-อิทธิพล  ดานความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาผูนํา  และดานการตดัสินใจ  อยูในระดับเหมาะสมมาก   สวนดานวิสัยทัศน  อยูในระดับ
เหมาะสมปานกลาง 
 2.4.2  งานวิจยัในตางประเทศ  ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําของนักการศึกษาตาง  ๆ  
หลายทานที่ใชหลักการทฤษฎีของ  นักการศึกษาที่สําคัญมาใชในการวิจัย  ภาวะผูนาํ  เชน  หลักการ
และทฤษฎีของ  เกทเซลล และ กูบา  (Getzels  and  Guba)  ฮัลปน  และ  เฮมฟฟล  (Halpin  and  
Hemphil)  แดเนียล  อี. กริฟฟทส  (Danial  E.  Griffiths)  ไดผลงานวิจยัพฤติกรรมภาวะผูนําตาง  ๆ  
ออกมาดังนี ้
 เอคิน  (Eakin.  1997 : 96-A)  ไดศึกษาคณุลักษณะผูนําทีเ่ห็นไดชัดของอาจารยใหญใน
โรงเรียน St.Louis  สรุป ไดวา  คุณลักษณะของผูนําที่จําเปนตองม ี และทําใหประสบผลสําเร็จ  คือ 
ความรับผิดชอบ  ความเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบเฉียบแหลม  มีความยดืหยุนในหนาที่  มีความเขาใจ
ระบบครอบครัวของผูรวมงานแตละคน 
 นูเบิรท  (Neubert.  1998 : 96-A)  ไดศึกษาคุณลักษณะทัว่ไปของผูนําที่เห็นไดชัดเจนใน
การทํางานเปนกลุม  สรุปไดวา  การปฏิบตัิหนาที่ของผูนําในการทํางานเปนกลุมนัน้  ผูนําตองมี
ความสัมพันธกับบุคคลในกลุมอื่นเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม  มีความสุขุมรอบครอบ ซ่ือตรง
ตอหนาที่  เปนที่ปรึกษาที่ด ี ยอมรับในความรูความสามารถของคนอื่น  สามารถประสานงานไดดี
และรูจักขอบกพรองของตนเองแลวพัฒนาใหดีขึ้น 
 วูด  และลอลลิน  (Wood   and  O’ Loughlin.  1998 : 688-A)  ไดทําการศึกษาปจจัยทีม่ี
อิทธิพลหรือจุดเดนของความเปนผูนํา  โดยการสํารวจ สังเกต  บันทึกขอมูล  สัมภาษณเพิ่มเติม   
สรุปไดวา  ลักษณะสําคัญของภาวะผูนาํของอาจารยใหญ  ดังนี้  คือ  ตองมีพลังเขมแข็ง  ปรับตัวได   
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ตองคอยกํากับติดตามกิจกรรมตาง  ๆ  ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรใหดีขึ้น   ตองคอยสงเสริม
สนับสนุนครู จัดหาเงนิทุน  และสรรหาประโยชนทีจ่ะชวยสนับสนุนบคุคลอื่น  เปนจดุศูนยกลาง
ของการวางแผน  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในทางวิชาการ  บริหารใหเกิดความสัมพันธใน
โรงเรียน  โดยเปนจุดศนูยกลางในการพัฒนาใหคําปรึกษาแกครู  ผูรวมงาน  และผูปกครองนักเรียน  
จัดการทําใหเกดิแผนการสอนและการดําเนินการตาง  ๆ 
 
 


