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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาวิชา ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
และเปนขอมูลในการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระตางๆ ในภาวะผูนําของ   
ผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงมีทั้งแนวคิดหลักการ ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยจะขอนําเสนอ
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของสําคัญๆ ในการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
                 2.1  การจัดการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
               2.2  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      2.2.1 แนวการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                       2.2.2  ขอบขายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
                 2.3.1 ความหมายของภาวะผูนํา 
                      2.3.2  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
     2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
                  2.5  ทฤษฎีแนวความคิดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
          2.5.1  ทฤษฎีแนวคิดภาวะผูนําแบบจดัการ 
                   2.5.2  ทฤษฎีแนวคิดภาวะผูนําแบบปฏิรูป 
                  2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
                     2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
                  2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
               2.7  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
               มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1  การจัดการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
มาตรา  31  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม  และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบายและแผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  สงเสริมการประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามกฎหมายกําหนด
มาตรา  37  กําหนดใหมีการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรา  39  
ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  จึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาว  ระบุไวชัดเจนวา
ตองการใหเขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยงานระดับปฏิบัติหนาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ใหบรรลุ
หลักการและเปาหมายของการจัดการศึกษามีการบริหารและจัดการที่เปนอิสระ  มีความคลองตัว
ตามหลกัการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ  สามารถดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมใน
การการจัดการศึกษาและดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน มาตรา 71 กําหนดให
กระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยงานการศึกษา  และสถานศึกษาที่มีอยูเดิมยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิม
จนกวาสํานักงานปฏิรูปการศึกษา  นําเสนอและไดรับการอนุมตัิการจัดโครงสรางองคกร  การแบง
สวนงานบริหารและการจัดการศึกษา  ตามบทบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงตองไมเกิน 
3  ป  นับจากวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช ศูนยปฏิบัติการปฏิรูป
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่ง กระทรวงศึกษาธิการที่  สป  227/2545  ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2545  และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 480/2545 มีภารกิจในการดําเนินการ
ตามปฏิทินกิจกรรมหลัก  เพื่อปรับเปลี่ยนเขาสูการบริหารจัดการแบบเขตพื้นที่การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และภารกิจการเตรียมความพรอมในการบริหารและจัดการศึกษาแบงเขตพื้นที่
การศึกษา  สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพื้นที่การศึกษาออกเปน  2  เขต  เพื่อใหการดําเนินการ
ตามภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงไดแตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยปฏิบัติการปฏรูิปการศึกษาจังหวัด  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  และเขต  2  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1, 
2546,  หนา 13) 
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 จังหวัดฉะเชิงเทราไดแบงเขตการบริหารการศึกษาออกเปน 2  เขต คือ 
  2.1.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
ครอบคลุมในทองที่  4  อําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอบางปะกง
และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  จํานวน  168  แหง  ประกอบดวย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  159  แหง  และสถานศึกษา
เอกชน  จํานวน  9  แหง 
  2.1.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
ครอบคลุมในทองที่  6  อําเภอ  1  กิ่งอําเภอ  ประกอบดวย  อําเภอบางคลา  อําเภอแปลงยาว  อําเภอ
พนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ  อําเภอราชสาสน  และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน 
โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  จํานวน  183  แหง  ประกอบดวย  สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  174  แหง  สถานศึกษาเอกชน  จํานวน  9  แหง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1, 2  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  โดย
ดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ในระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต  
มีหนาที่ในการจัดการศึกษา  ดังนี้   
   1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศกึษา  แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน                  
   2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงนิอุดหนุนทัว่ไปของสถานศกึษา  และหนวยงาน
ในเขตพืน้ที่การศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ  
ตรวจสอบ  ตดิตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว             
   3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา                             
     4)  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา                             
     5)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา                               
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    6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา    
            7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาและประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา       
    8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาอิสระ  สถานบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถานบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา    
     9)  ดําเนินการและประสาน สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา     
   10)  ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดาน
การศึกษา                             
    11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา   
      12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาทีมิไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2, 2549, หนา 1-2) 
                      

2.2  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 2.2.1  แนวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
ทองถ่ินและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกาํหนดใหการศกึษา
เปนกระบวนการเรียนรู  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก  
การอบรม  การสืบสานวัฒนธรรม  การสรางสังสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต   สามารถอยู
รวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข  เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวม  ในการจัดการศึกษา  พัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  
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  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และการใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรใน
สวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึ่งประสงคเพื่อ
เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาว  กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ  จํานวน  9  ป 
 ดวยวิสัยทัศนของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสรางคน  สรางงาน  เพ่ือชวย
กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เปนการสรางชาติใหมั่นคงไดอยางยั่งยืน  เช่ือมั่นใน
นโยบายการศึกษาในการสรางชาติ ปรับโครงสรางและระบบการศึกษา  ยึดหลักการบริหารจัดการที่
เนนคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเสมอภาค  ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเชื่อมั่นในนโยบาย
การศึกษาเพื่อสรางคน  บูรณการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรูและเชื่อมั่น
ในนโยบายการศึกษาเพื่อสรางงาน  สรางเยาวชนใหมีความรูคูกับการทํางาน  กระทรวงศึกษาธิการ
โดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะการ  มาตรา  74  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  โดยยึดหลักความ
มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  กลาวคือ  เปนหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน  กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม  12  ป  
สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  เปนชวงชั้นละ  3  ป  จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนการศึกษาตอ  ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคให
สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน  สังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณสมบัติอันพึ่งประสงค  เพื่อสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ 
ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนรูแตละกลุมเปาหมายดวย   
 การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียน
สําคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธของสังคม  
ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรูความเขาใจและประสบการณ
เร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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อยางสมดุลยั่งยืน  ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใช
ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา  ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนน
การใชภาษาไทยอยางถูกตอง  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ  การดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 1-3) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  ไดกลาวไวตามมาตราที่สําคัญดังนี้ 
    1)  มาตรา  4  การศกึษาภาคบังคับ  หมายความวา  การศกึษาชัน้ปทีห่นึ่งถึงชั้นปที่เกา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
 2)  สถานศึกษา  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
 3)  ผูปกครอง  หมายความวา  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และหมายความรวมถึงบุคคลที่
เด็กอยูดวยเปนประจําหรือที่เด็กอยูรับใชการงาน     
  4)  เดก็  หมายความวา  เดก็ซึง่มีอายยุางเขาปที่เจด็จนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก  เวนแต
เด็กที่สอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว   
  5)  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  คณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
         6)  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หมายความวา  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ      
     7)  องคปกครองสวนทองถ่ิน  หมายความวา  องคปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษา 
อยูในสังกัด            
   8)  พนักงานเจาหนาที่  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้        
 มาตรา  5  ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวแต
กรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา  และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ
ระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว  ณ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  สํานักงานองคปกครองสวนทองถ่ิน  และสถานศึกษา  รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือให
ผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  
 มาตรา  6  ใหผูปกครองสงเดก็เขาเรยีนในสถานศกึษา  เมื่อผูปกครองรองขอใหสถานศกึษา
มีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายตุามเกณฑการศกึษาภาคบงัคับได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกําหนด 
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  มาตรา  7  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานศึกษาใดๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบการเขาเรียน
ของเด็ก  หากพบวามีเด็กไมเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา  5  ใหดําเนินการใหเด็กนั้น  ไดเขาเรียน
ในสถานศึกษานั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองคปกครองสวนทองถ่ิน 
ทราบแลวแตกรณี  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งไดใหพนักงาน
เจาหนาที่รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองคปกครองสวนทองที่ที่พบเด็ก 
แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา              
  มาตรา  8  ในการปฏิบัติหนาที่   พนักงานเจาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
   มาตรา  9  ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่  ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร   
 มาตรา  10  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบญัญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา  11  ผูใดซึ่งมิใชผูปกครองมีเด็กซึ่งไมไดเขาเรยีนในสถานศึกษาอาศัยอยูดวยตอง
แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  หรือองคกรปกครองสวนทองที่  แลวแตกรณี  ภายในหนึ่งเดือน
นับแตวนัที่เดก็มาอาศัยอยู  เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น  
  มาตรา  12  ใหกระทรวงศกึษาธิการ  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือเดก็
ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให
ไดรับการศึกษาภาคบังคับ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2544, หนา 11-13 )  
   2.2.2  ขอบขายของการบริหารงานสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด  ไดดําเนินการจัดการศึกษา  
ตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกําหนดขอบขายของงาน
บริหารโรงเรียนไว  4  งานคือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานการบริหารงานบุคคล  และงาน
การบริหารทั่วไป  ซ่ึงงานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  มุงใหการกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาโดยตรง  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ  คลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน  
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  
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ในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพกลาวคือ  มีคุณสมบัติที่พึงประสงค มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  
มีชีวติที่สงบสุขและเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  และประเทศชาติ การบริหารงานในโรงเรียนมีขอบขาย
ของแตละงาน  ดังนี้  
 1)  การบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่สําคัญที่สุดที่ผูบริหารสถานศึกษา จะตองให
ความสนใจและตระหนักถึงหนาที่  และความรับผิดชอบ  รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจงานวิชาการ 
สามารถเปนผูนําของครูดานวิชาการได  ขอบขายของงานวิชาการ  ประกอบดวย 
 (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 (3)  การวัดผล  การประเมินผล  และการเทียบผลการเรียน 
 (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (5)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 (6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 (7)  การนิเทศการศึกษา 
 (8)  การแนะแนวการศึกษา 
 (9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 (10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
 (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 (12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครวั  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
 2)  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนน
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหาร
มุงเนนผลสัมฤทธิ์  และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดการเพื่อประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชน
ทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน  ขอบขายและภารกิจของการบริหารงบประมาณ
ประกอบดวย 
  (1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
  (2)  การจัดสรรงบประมาณ 
  (3)  การตรวจสอบติดตามประเมินผล  รายงานผลการใชเงิน  และผลการดําเนินงาน 
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  (4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  (5)  การบริหารเงิน 
  (6)  การบริหารบัญชี 
  (7)  การบริหารพัสดุและทรัพยสิน 
  3)  การบริหารงานบุคคล  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา  สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด
ความคลองตัวอิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  มีความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ   
ผูเรียนเปนสําคัญ  ขอบขาย  และภารกิจงานการบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย 
  (1)  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 (2)  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
 (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (4)  วินัยเละการรักษาวินัย 
 (5)  การออกจากราชการ 
   4)  การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารองคกร  ใหบริการ
บริหารงานอยางอื่นใหบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไวโดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริม  สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมในการบรหิาร 
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงาน  ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก 
โดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน  
และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผลขอบขายและภารกิจ
งานของงานการบริหารทั่วไปประกอบดวย   

(1) การดําเนินงานธุรการ 
(2) การเลขานุการและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
(4) การประสานและพัฒนาเครือขายสถานศึกษา 
(5) การจัดระบบการบริหารพัฒนาองคกร 
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
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(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
(9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
(10) การรับนักเรียน 
(11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ 

ตามอัธยาศัย 
(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
(14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
(15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
(16) ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบัน ของสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
(17) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
(18) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
(19) งานบริการสาธารณะ 
(20) งานที่ไมไดระบุไวในหนวยงานอื่น 

 จะเห็นไดวาการบริหารโรงเรียนตามโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการนี้  หนวยงานยอย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดขอบขายของงาน
การบริหารโรงเรียนมี  4  งาน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และ
งานบริหารทั่วไป  โดยมีงานบริหารวิชาการเปนงานหลัก  และงานอื่นเปนงานสนับสนุนเพื่อให
การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย  นักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค  มีความรูคูคุณธรรม 
และมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  คิดเปน  ทําเปนแกปญหาเปน  เปนคนดี  คนเกง  มีความสุข
และเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  และประเทศชาติ 
 

2.3  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํา 
 นักวิชาการทางการบริหารหลายคนไดใหความหมายของคําวาภาวะผูนําตามทัศนคติที่ตางกัน 
ดังตอไปนี้ 
 ภาวะผูนํา  คือ  พฤติกรรมของบุคคลในการควบคุมงานของกลุมไปสูเปาหมายรวมกัน  
(Hamphill & Coons, 1957, p. 7; อางถึงใน วาสนา  ไทรงาม, 2546, หนา 14) 
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 กวี  วงศพุฒ  (2542, หนา 17)  ภาวะผูนําคือ  การที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซ่ึงมี
อยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอ
ซ่ึงกันและกัน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 
 สุธี  สุทธิสมบูรณ และสมาน  รังสิโยกฤษณ  (2539, หนา 59)  การเปนผูนําหรือภาวะผูนํา  
คือ  การที่บุคคลสามารถใชศิลปะ  ในการโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 จิรโชค  วีระสัย  (2538, หนา 340)  ไดใหความหมายของภาวะผูนํา  คือ  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลหนึ่งและกลุมคนหนึ่ง  ซ่ึงมีความสนใจรวมกัน กลุมคนนี้ถูกกําหนดพฤติกรรมโดย
บุคคลผูนั้น  ความเปนผูนําแสดงใหปรากฏเมื่อสามารถควบคุมหรือบงการใหผูอ่ืนปฏิบัติการตางๆ 
โดยรูสึกวามีพันธะทางใจที่จะตองทําเชนนั้น 
 มิลตัน  (Milton, 1981, p. 292)  ไดใหความหมายวา  ภาวะผูนําหมายถึงการที่ผูนําใชอิทธิพล
ในความสัมพันธที่มีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อใหบุคคลแตละคนหรือกลุมใช
ความพยายามในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามสถานการณที่กําหนดไว 
 บาส (Bass, 1985, pp. 7-14) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําและจําแนกความหมาย
ของภาวะผูนําออกเปน  11  กลุม  คือ 
   1)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่นนกระบวนการของกลุม  (Traits)  ภาวะผูนําเปนผลของ
การเปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 
  2)  ภาวะผูนําในฐานะที่ เปนบุคลิกภาพและผลของคุณภาพ   ภาวะผูนําเปน
การผสมผสานคุณลักษณะตางๆ ที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่น ในปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  
ใหสําเร็จ 
  3)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนศิลปะที่กอใหเกิดการยอมรับ (Compliance) ภาวะผูนํา
ในฐานะที่เปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออม และมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่ทําใหสมาชิก
ของกลุมทําตามที่ผูนําตองการ 
  4)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ของสมาชิกของกลุม
ความสัมพันธ  ระหวางผูนํากบัผูตามเปนไปตามความสมัครใจมิใชการขูเข็ญบังคับ 
   5)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนพฤติกรรม  ภาวะผูนําเปนพฤตกิรรมของบุคคลที่เกีย่วกับ
การควบคุมสั่งการกิจกรรมของกลุม 
    6)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการจูงใจ  (Persuasion)  ภาวะผูนําเปน
การเกลี้ยกลอมจูงใจหรือดลใจ  สมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
เปนการจูงใจใหบุคคลอื่นทําตามมิใชการบังคับ  ขูเข็ญ  หรือใชอํานาจ 
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   7)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจ  (Power  Relation)  ภาวะผูนํา
เปนความแตกตางระหวางอํานาจกับผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 
   8)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย  ตามแนวคิดนี้ภาวะผูนํา
เปนเครื่องมือที่สําคัญ  และจําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุมผูนํามุงสนใจงานมากกวาบุคคล 
    9)  ภาวะผูนําในฐานะทีเ่ปนผลปฏิสัมพันธ  ภาวะผูนาํเปนผลของการกระทําของกลุม 
ซ่ึงเกิดจากปฏสัิมพันธระหวางผูนํากับผูตาม  และปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยตนเอง 
    10)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท  บทบาทของผูนําแตกตาง
จากบทบาทของผูตาม  บทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆ ในกลุม  และ
ควบคุมชี้นํากิจกรรมเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
    11)  ภาวะผูนําในฐานะที่สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล  ผูนําทําหนาท่ีกําหนด
ขอบขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล  กําหนดชองทางและเครือขายของการสื่อสาร 
ตลอดจนกระบวนการของการสื่อสาร  ระหวางบุคคล  ภาวะผูนําเปนผลของการปฏิสัมพันธภายใน
กลุมผูนําสนใจบุคคลมากกวางาน 
 ดังนั้นพอสรุปไดวา  ภาวะผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําที่แสดงบทบาทออกมาเพื่อจูงใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานหรือดําเนนิกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามสถานการณที่กําหนดไว 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3.2  หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 วิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล  (2520, หนา 78-79)  ไดชี้ใหเห็นหนาที่ของผูนํา

ในสถานศึกษาวา  ควรมีหนาที่ดังนี ้
      1)  รับผิดชอบงานที่อยูในความรับผิดชอบ  ซ่ึงไดแก  งานบริหารวิชาการ  งาน 

บริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน  งานบริหารงานธุรการ  อาคารสถานที่  และงบประมาณ
การเงิน  งานบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
   2)  ชวยสงเสริมใหปริมาณและคุณภาพของงานดีขึ้น 
   3)  สอนหรือแนะวิธีปฏิบัติงานใหแกผูอยูใตบังคับบัญชา 
  4)  ติดตอและประสานงานในหนวยใหมีประสิทธิภาพและใหผลดี 
  5)  ส่ังงานและควบคุมงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 ซ่ึงสอดคลองกับ แอนเดอรสัน  และแวนไดด (Anderson & Van Dyke, 1977; อางถึงใน   
สิริ  เทศประสิทธิ์, 2529, หนา 101)  ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนตําแหนงผูบริหารการศึกษา 
ดังนี้ 
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   1)  เปนผูนําในการวางแผนเกี่ยวหลักสูตร 
   2)  ศึกษาและใหความรูในทางดานทฤษฎีการศึกษาแกบรรดาครูผูสนใจ 
   3)  จัดโครงการการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของนกัเรียน  ชุมชน
และประเทศ 
   4)  เปดบริการแนะแนวขึ้นในโรงเรียน 
   5)  จัดบริการตางๆ ขึ้นในโรงเรียน  เชน  บริการสุขภาพ  การรับสงนักเรียน  และ
อาหารกลางวัน 
   6)  จัดการเกี่ยวการดําเนินงานของหองสมุด  และเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอน 
  7)  รวมมือในการคัดเลือกครู  และจัดสายงานที่ทําใหการดําเนินของคณาจารย
เปนไปดวยดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   8)  พัฒนาวิธีการที่ทําใหขวัญ  และกําลังใจของคณาจารยดี  และความประพฤติของ       
นักเรียนเรียบรอย 
   9)  พัฒนาและรักษาขวัญและกําลังใจของคณาจารยใหดีตลอดไป 
    10)  พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมครูในโรงเรียน 
    11)  พัฒนาโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อนักเรียนทุกคน 
    12)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งเปนวันและเปนป 
    13)  พัฒนาวิธีการรักษาระเบยีบและงานธุรการประจําวัน  เพื่อใหการบริหารคลองตัว 
ทั้งในดานการศึกษา และดานธุรกิจ 
    14)  เปดโอกาสใหผูนําในหมูบานเขามารวมกิจกรรมในโรงเรียนบางตามสมควร 
     15)  ชี้แจงถึงโปรแกรมการเรยีนการสอนของโรงเรียนใหชุมชน ผูตรวจสอบโรงเรียน  
และคณะกรรมการการศึกษาทราบ 
     16)  รวมมือประสานงานในการจัดบริการการศึกษาใหแกหนุมสาวในชุมชน 
    17)  จัดการและใหคําแนะในการรักษาอาคารเรียน  และเครื่องอํานวยความสะดวก
ตางๆ ของโรงเรียน 
    18)  รวมมือในการวางแผนเกี่ยวกับการสรางอาคารในอนาคต 
    19)  ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทางการศึกษา 
    20)  ยอมเสียสละเพื่อความกาวหนาทางการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 ทํานองเดียวกับ ภิญโญ  สาธร  (2526, หนา 268)  กลาววา  ในการบริหารโรงเรียนถาจะ
พิจารณาโดยละเอียด  หนาที่ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ซ่ึงจะตองทําในการบริหาร 8  ประการ คือ 
 



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

 
21 

    1)  การบริหารบุคลากรโรงเรียนซ่ึงหมายถึง  ครู  เจาหนาที่  คนงาน  และภารโรง
เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทุกฝาย 
    2)  การปกครองและแนะแนวนักเรียน  หรือการบริหารกิจการนักเรียน  ตลอดจน
การติดตอกับผูปกครองของนักเรียน 
    3)  การบริหารวิชาการที่เกีย่วกับหลักสูตร  แบบเรียน  หนงัสือ  วัสดุอุปกรณประกอบ  
การสอนตาง  ๆที่เกีย่วของกับงานวิชาการ  และการบรหิารการสอนเพื่อกอใหเกดิการสอนที่มีประสิทธภิาพ
ที่สุด 
    4)  การบริหารงานตาง  ๆที่เกี่ยวกับชุมนุมชนในฐานะที่โรงเรียนเปนผูนําของชุมนุมชน
และเปนศูนยสังคมของชุมนุมชนอยางนอยที่โรงเรียนตั้งอยู  เพื่อชวยพัฒนาชุมนุมชนในทุกๆ ดาน 
และรับความชวยเหลือและคําแนะนําจากชุมนุมชนดวยในทํานองกระบวนการสองทาง 
    5)  การจัดระบบบริหารโรงเรียน  กําหนดอํานาจหนาที่และแผนภูมิของโรงเรียน 
(organization  chart)  เพื่อใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีระเบียบแบบแผนสมเปนองคการที่ดี 
    6)  การจัดการเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ บริเวณ และพัสดุครุภัณฑ 
    7)  การบริหารงานธุรการหรืองานเสมียน (Clerical work) เอกสารตางๆ การเงิน
และงานบริการตางๆ ของโรงเรียน 
    8)  การประเมินผลงาน ซ่ึงตองทําเปนระยะๆ ตอเนื่องกันไมขาดสาย 
 ดังนั้น  จึงพอสรุปบทบาทและหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษาวามีบทบาทและหนาที่
เปนผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาซึ่งตองรับผิดชอบในการตัดสินใจและสั่งการ เปนตัวแทนหรือ
สัญลักษณของโรงเรียนรับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียน  อํานวยความสะดวกและประสานงาน
ในการดําเนินภารกิจตางๆ 
 

2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 
  ทฤษฎีภาวะผูนํา  สามารถแบงได  3  ยุค  คือ 

 ยุคที่  1  การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําจะยึดแนวทางการศึกษาดานคุณลักษณะ (Trait Approach)  
เปนหลักซึ่งมีความเชื่อวาคนที่จะขึ้นสูตําแหนงผูนําไดนั้นจะตองมีคุณลักษณะและความชํานาญพิเศษ  
เชน  ตองเปนคนที่มีบุคลิกดี  ตองมีอารมณดี  คือ  สามารถควบคุมอารมณไดตองมีความอดทน  
อดกล้ัน  ตองมีความสามารถในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  เปนตน 

 ในระหวางป 1904-1948  สตอกดิลล (Stogdill, 1948; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2544, 
หนา 103)  ไดรวบรวมผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา  จํานวน  124  เร่ือง  พบวา     
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มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความหมายของผูนําในฐานะผูใชความสามารถของตนชวยใหผูอ่ืน
ปฏิบัติภารกิจไดบรรลุเปาหมาย คุณลักษณะที่ตรงตามสมมติฐานดังกลาว  ไดแก  ผูนําจะตองมี
ความเฉลียวฉลาด  (Intelligent)  ผูนําจะตองมีความรูสึกไวตอการรับรูความตองการของผูอ่ืน 
(Alertness to the Needs of Others)  ความเขาใจในงาน  (Understanding  of  the Tasks) มีความริเริม่  
มีความอดทนตอการแกปญหาตางๆ มีความมั่นใจตนเอง  (Self-Confidence)  ตองการแสวงหางาน
รับผิดชอบ  (Desire  to  Accept  Responsibility)  และตองการอยูในฐานะที่มีอํานาจและการควบคุม  
(A Position of Dominance and Control)  อยางไรก็ตามความจําเปนใชคุณลักษณะแตละชนิดมากนอย
ขึ้นอยูกับสถานการณโดยสรุปในชวงแรกของการศึกษานักวิจัยสวนใหญจะใหความเชื่อมั่นในเรื่อง
คุณลักษณะ ตอภาวะผูนําคอนขางนอยมากจนถึงระดับที่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง  อยางไรก็ตามจากผล
การสังเคราะหงานวิจัยครั้งหลังของ สตอกดิลล  (Stogdill, 1974; อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 
2544, หนา 105)  สรางความชัดเจนและใหการยอมรับตอคุณลักษณะที่มีความสอดคลองกับผูนํามากขึ้น
กลาวคือ  การมีคุณลักษณะที่เหมาะสม และสอดคลองจะชวยใหผูนํามีแนวโนมที่จะเกิดประสิทธิผล
มากขึ้นแตไมอาจประกันไดแนนอนวาจะตองมีประสิทธิผล 

 ยุคที่  2  การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม  (Behavioral Approaches to leadership) 
 ในระหวางชวงปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยสวนใหญหันเหการศึกษาภาวะผูนําที่มุงเนน

ดานคุณลักษณะไปสูการศึกษาภาวะผูนําในเชิงกระบวนการหรือกิจกรรมของผูนําที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงเรียกวา การศึกษาภาวะผูนําในเชิงพฤติกรรม  โดยมีการพิจารณาวาพฤติกรรม
ใดบางที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จแตกตางจากผูนําที่ไมประสบความสําเร็จ  และยึดเอา
พฤติกรรมที่ทําใหผูนําที่ประสบความสําเร็จ  ไปใชในสถานการณตางๆ แลวบรรลุผลไดเทากัน 
การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมที่ถือเปนกลุมริเร่ิมบุกเบิกไดแกการศึกษาภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตท  (The Ohio State University Studies)  การศึกษาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(University of Michigan Research studies)  และทฤษฎีภาวะผูนําของเบลค และมูตัน (Blake and 
Mouton)  ซ่ึงเรียกวา  ตาขายการบริหาร  (Managerial  Grid)  หรือปจจุบันเรียกวา ตาขายภาวะผูนํา 
(Leadership Grid ) โดยทั้งสามแนวคิดมีความคลายคลึงเกี่ยวของกันและเปนทฤษฎีภาวะผูนําแบบ 
2  มิติ  (Two-Dimensional Model)  เหมือนกัน (สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2544, หนา 141) 

 ในชวงปลายทศวรรษ 1940  ซ่ึงเปนงานวิจัยของกลุมโอไฮโอสเตท (Ohio State Research 
Team)  โดยแบงมิติดานภาวะผูนําเปน  2  แบบ  คือมุงมติรสัมพันธ  (Consideration)  และมุงกิจสัมพันธ 
(Initiating  Structure)  ซ่ึงกลุมนี้มองผลสําเร็จตามเปาหมายเปนสําคัญ กลุมที่ศึกษาเปนกลุมทหาร
และกลุมพลเรือน  โดยหาความสัมพันธของการใชภาวะผูนํา  2  แบบและประสิทธิพลของผูนํา 
ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลที่สุดที่มีการมุงมิตรสัมพันธและมุงงานสูงทั้ง  2  อยาง  
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 โดยสรุปแลวยังพบวา  ทฤษฎีภาวะผูนําที่มุงศึกษาพฤติกรรมนั้น  ยังขาดความลึกซึ่งเปน 
2  มิติ  (มุงคนและมุงงานเทานั้น)  แตอิทธิพลของสถานการณไมนํามาพิจารณา  ดวยเหตุผลนี้กลุม
ทฤษฎีอันที่เกิดขึ้นมามุงที่จะนําเอาปจจัยสถานการณเขามาเกี่ยวของจึงเกิดเปนกลุมทฤษฎสีถานการณ 
หรือทฤษฎีเงื่อนไข (Situational or Contingency Theories) (กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 33) 

 ยุคที่  3  การศกึษาพฤติกรรมของผูนําโดยมีพื้นฐานจากสถานการณ 
 งานวิจัยในระยะหลังตอมาไดศึกษาพฤติกรรมของผูนํา โดยมีพื้นฐานจากสถานการณ 

(ซ่ึงเปนที่รูวาเปนเงื่อนไข)  การศึกษาในทฤษฎีเหลานี้จะมีแนวคิดวาปจจัยสถานการณหรือปจจัย
แทรกซอนนั้นมีผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา ความพึงพอใจในงานผลการปฏิบัติงาน
และกําลังขวัญของผูตาม  ทฤษฎีตามสถานการณที่นํามาทดสอบมากที่สุด  คือ รูปแบบตามทฤษฎีของ 
ฟดเลอร (Fiedler’s, 1967; อางถึงใน กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 33)  และทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย 
(Path-Goal Theory) (Evan, 1970, House, 1971; อางถึงใน กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 33) 
ทฤษฎีสถานการณมีขอสังเกตวา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลในสถานการณหนึ่งอาจจะไมสามารถ
จัดการ หรือมีความสามารถเพียงพอในสถานการณนั้นๆ ทฤษฎีสถานการณแนะนําวา ประสิทธิผล
ของผูนําในแบบตางๆ ขึ้นกับลักษณะของผูนํา  ผูตามงาน  เปาหมาย และสถานการณขณะนั้น
ความคิดเห็นของนักทฤษฎีตามสถานการณนั้นมีหลากหลายแตอยางไรก็ตามควรหาหนทางที่ดีที่สุด 
เพื่อการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล  บางคนกลาววาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลนั้นผูนําตองสามารถ
เปลี่ยนแบบการนําของตนเพื่อใหเขากับสถานการณ  ในขณะที่บางคนก็แนะวา  ผูนําควรสามารถ
เปล่ียนสถานการณใหเหมาะกับแบบภาวะผูนําของตน การเปลี่ยนสถานการณพอสรุปไดวา  หมายถึง  
เร่ืองของโครงสรางของงาน การใชอํานาจกับผูตาม การสนับสนุนใหความสัมพันธระหวางการใช
อํานาจกับผูตามเปนในแนวทางบวก (Fiedler, Chemers & Mahar, 1976, Fiedler & Mahar, 1979; 
อางถึงใน กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 33) 

  จุดบกพรองของทฤษฎีนี้ ไดแก ตัวแปรดานสถานการณหลักๆ ไมไดแยกชัดเจน  คือ  ทฤษฎี
ไมไดอธิบายถึงสถานการณที่เอื้อตอภาวะผูนํา  (Situational  Favorableness)  มีผลตอความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําและผลการทํางานของผูตามเปนอยางไร ซ่ึงก็คือทฤษฎีนี้ไมเนนในประเด็น 
นั่นคือ  ผูนําตองประจักษในสถานที่ที่เขาประสบดวยตัวเอง (กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 34) 

  โดยสรุปแลว รูปแบบตามสถานการณของฟดเลอร  สามารถใชประโยชนในการที่เปน
เครื่องมือวิเคราะหถึงผลลัพธของบางกลุมในดานความสัมพันธของบุคลิกภาพของผูนํา  (มุงกิจสัมพันธ
และมุงมิตรสัมพันธ)  และการจัดการทํางาน  ทฤษฎีนี้แนะวาไมมีรูปแบบภาวะผูนําเพียงรูปแบบเดียว
ที่นํามาใชไดกับทุกสถานการณ  ผูนําที่ประสบความสําเร็จ  คือ  ผูที่สามารถปรับพฤติกรรมให
ตอบสนองสถานการณที่เขาเปนอยู  (กาญจนา จันทรไทย, 2539, หนา 34) 
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2.5  ทฤษฎีแนวความคิดภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 
 ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่เปนผูนํา  กลาวคือตองเปนตัวอยางในดานพฤติกรรม
และเปนผูกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนการแสดงออกของผูบริหารมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดของครูและนักเรียนดวย  ดังนั้น  ถาผูบริหารรูจักนําความมีภาวะผูนํามาใชในการทํางาน
ใหเหมาะกับสภาพของโรงเรียน  โดยทําใหผูรวมงานรูสึกวา  ผูบริหารมีความบริสุทธ์ิใจในการทํางาน
และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอ่ืน  ในเรื่องตางๆ จะกอใหเกิดความศรัทธา ความสามัคคีรวมมือรวมใจใน
การทํางาน  ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามจุดประสงค 
 บาส (Bass, 1985,  p. 54)  ไดกลาวไววาภาวะผูนําแบบจัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูป
มีสวนเสริมซึ่งกันและกันจะนําไปสูการปฏิบัติงานไดมากกวาที่คาดไว  ประเด็นสําคัญในเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับภาวะผูนํา  ไดแก  ประเด็นที่วา  ผูจัดการกับผูนําไมจําเปนจะตองเหมือนกันและเปนสิ่งเดียวกัน
ตามมุมมอง  กลาววา  ผูจัดการ  คือ  ผูทํางานประจําโดยทําอยางถูกตอง ในขณะที่ผูนําคือฝกที่ทําให
เกิดการสรางนวัตกรรม  โดยการตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่ควรทํากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  และ
จัดประกายสรางแรงจูงใจใหผูตามเกิดการเริ่มตน  และยืดหยุนมุงมั่นทุมเทความพยายามปฏิบัติงาน
อยางเหนือช้ันในการศึกษาคนควา เรื่องนี้ ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนําชื่อ เบอรนารด  เอ็ม  บาส 
(Bernard M. Bass)  และคณะผูรวมงานของเขา  ไดแบงประเภทภาวะผูนําออกเปน  2  อยาง  ไดแก
ภาวะผูนําการจัดการ  และภาวะผูนําการปฏิรูป 
 2.5.1  ทฤษฎีแนวความคิดภาวะผูนําแบบจัดการ  (Transaction  Leadership) 

 ตามแนวคิดของบาส ในขณะที่เบิรนสมีความเห็นวาภาวะผูนําแบบจัดการ  และภาวะผูนาํ
แบบปฏิรูปเปนลักษณะภาวะผูนําที่แยกออกจากกัน แตบาสกลับพบวา  ผูนําที่มีประสิทธิภาพ  จะตอง
ประกอบดวยภาวะผูนําแบบจัดการ  และภาวะผูนําแบบปฏิรูป บาส  (Bass, 1985, p. 153)  กลาววา  
การที่ผูนําจะแสดงภาวะผูนําแบบการจัดการ  หรือภาวะผูนําแบบปฏิรูปนั้นขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกองคการ  คือ  ประวัติศาสตร  สังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมขององคการคือ  ตัวองคการ  
งาน  ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  คุณธรรมสวนตัวและคานิยมของผูนําเอง 

 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ  (Transactional  Theory)  ของ บาส อธิบายวา ผูนําแบบจัดการ
พัฒนามาจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  ของ วรูม  (Vroom)  ที่เชื่อวาทุกคนจะทุมเท
พลังงาน  หากเขารูวาเขาสามารถทําใหสําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปนเครื่องมือไปสูรางวัล  หากเปน
รางวัลที่เขาอยากไดเขาจะทุมเทความพยายามมากขึ้น วรูม  (Vroom, 1964; อางถึงใน พนิดา  ดามาพงศ, 
2534, หนา  24)  ตามความคิดของการเกิดแรงจูงใจที่จะทํางานนี้ใหสําเร็จ  ดังภาพ  2 
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ภาพ  2   กระบวนการของผูนําแบบจัดการ 
(ที่มา : บาส, Bass, 1985,  p. 12)   

 
 ภาวะผูนําแบบจัดการ  คือ  กระบวนการที่ทําใหผูตามพยายามที่จะคาดหวังและปฏิบัติงาน

ตามที่คาดหวัง  โดยผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงอยางเหมาะสม  ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่น
ที่จะปฏิบัติตามบทบาท  และเห็นคุณคาของผลลัพธที่กําหนด  ซ่ึงผูตามจะตองรูถึงสิ่งที่ผูตามปฏิบัติ
ใหไดผลลัพธ  ส่ิงที่ตองการและทําใหผูตามเขาใจในบทบาท  รวมทั้งตระหนักถึงความตองการของ
ผูตามบอกวิธีที่ตองการของผูตามไดรับการแลกเปลี่ยนเมื่อปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามกําหนด 
ประกอบดวยขบวนการ  2  ดาน  ดังนี้ 

  1)  การใหรางวัลตามสถานการณ  (Contingent  Reward-CR)  เปนกระบวนการที่
ผูนําใชชักจูงใจผูตามใหทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหสําเร็จ  ผูนําใชการใหรางวัลเพื่อสงเสริมให   
ผูตามยอมรับในบทบาทของตนเอง  สรางความเชื่อมั่นใหกับผูตาม และสงเสริมใหยอมรับในบทบาท

ผูนํา : รูวาผูตามสามารถทําอะไร 
 ที่ใหไดผลลัพธ 

ผูนํา : แยกแยะหนาที่ของผูตาม 

ผูนํา : รูถึงความตองการของผูตาม 

ผูนํา : แยกแยะถึงความตองการ   
  ของผูตามและจะเปลี่ยนแปลง  
  อยางไร  เพื่อทําใหหนาที ่
  ของตนใหสําเร็จ 

ผูตาม : รูสึกมั่นใจในความตองการ   
   ในหนาที่ (ความสําเร็จ 
    เปนไปได) 

ผูตาม : พัฒนาการจูงใจเพื่อใหได 
    ซ่ึงผลที่ปรารถนา 

ผูตาม : ระลึกถึงคุณคาของ 
     เปาหมายงาน 
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ตอไป  ผูนําตองประเมินความตองการและบอกวิธีทํางาน  และบอกวาผูตามทํางานเสร็จผูนําจะให
รางวัลที่ผูตามตองการ 

 2)  การบริหารแบบวางเฉย  (Management  by  Exception-MBE)  คือ  การที่ผูนํา
ไมเขาไปยุงเกี่ยวจนกวาจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นจึงเขาไปแกไขซึ่งอาจใหเสริมแรงทางลบหรือการลงโทษ 
การบริหารแบบวางเฉยมีแนวโนมที่จะไมเกิดประสิทธิภาพ  แตก็มีความจําเปนในบางสถานการณ  
ซ่ึงแบงออกได  3  แบบคือ 

(1) การบริหารแบบเชิงรุก  (Active Management-by-Exception-AME-A)  การบริหาร
แบบมีขอยกเวนโดยตรงของเชิงรุกเปนกระบวนการที่ผูนํามุงรักษาสภาพเดิมขององคการ  โดยให
ผูตามปฏิบัติงานตามวิธีการที่เคยปฏิบัติมา  ใหผูนํากํากับดูแลปฏิบัติงานของผูตามและหากผูตาม
ปฏิบัติงานผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนด  ผูนําจะแกไขการปฏิบัติใหถูกตองโดยผูนําแสดงความไมพอใจ 
ผูตามที่ลมเหลวในงาน  โดยใชวิธีการตั้งแตเบาที่สุด  จนถึงขั้นรุนแรงที่สุด  หากผูตามยังไมเขาใจ
หรือไมมีความสามารถผูนําจะทบทวนใหมใหชัดเจน  และพยายามปรับปรุงความสามารถของผูตาม 
การฝกอบรม เพี่อใหผูตามปฏิบัติงานไดสําเร็จผูบริหารแบบนี้เปนแบบหลีกเล่ียง  ความเสี่ยงทํางาน
แบบเดิมๆ หลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหมๆ ที่นํามาซึ้งความเสี่ยง ทําใหเกิดความผิดพลาดไดผลงานที่ได
ก็พื้นๆ ไมสูงมากนัก 

(2) การบริหารแบบเชิงรับ  (Passive Management-by-Exception-MBE-P)  ผูบริหาร
แบบนี้จะรอคอยจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอยางผิดพลาด  เขาจะไมหาความผดิพลาด  คอยจนกวาสิง่ตางๆ 
มีปญหามากเขาทํานอง  “ถายังไมพังก็ยังไมซอม”  ซ่ึงการบริหารแบบนี้  มีความจําเปนและมีประสิทธิภาพ
ในบางสถานการณ  เชน  เมื่อมีความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ  หรือเมื่อเขาดูแลผูตามจํานวนมาก 
ซ่ึงรายงานโดยตรงตอผูนํา 

(3) ผูนําแบบตามสบาย  (Laissez Faire Leadership-LR)  เปนผูนําแบบนิเสธมีลักษณะ
หลีกเลี่ยงภารกิจตางๆ ไมมีความชัดเจนในความคาดหวังไมพูดถึงความขัดแยงทั้งส้ินเปน ผูที่ไมมี
ประสิทธิผลและผูตาม  มีความพอใจซึ่งจะมีลักษณะดังนี้  1)  หลีกเลี่ยงที่จะเขาไปเกี่ยวของกับ
ภารกิจสําคัญ  2)  เมื่อองคการมีความตองการเขาจะไมอยู  3)  ไมตอบสนองตอสิ่งจําเปนเรงดวน   
4)  ไมเกี่ยวของกับปญหาเฉียบพลัน  5)  ไมนําพาตอการขอรองของผูใตบังคับบัญชา 
                  2.5.2  ทฤษฎีแนวความคิดภาวะผูนําแบบปฏิรูป  (Transformational Leadership)       

 เบิรน  (Burns, 1978, p. 20)  อธิบายไววาภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนกระบวนการไมใชกลุม
ของพฤติกรรมที่รักษาตัวรอด  แตเปนกระแสของการมีสัมพันธระหวางกันที่จะกระตุนใหอีกฝายหนึ่ง
มีความซื่อสัตยสุจริตหรือคุณธรรมและแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น  ภาวะผูนําแบบปฏิรูปสามารถ
มองได  เชน  ระหวางบุคคลกับบุคคลหรือมองทั้งระบบ  ในภาพรวมของการใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลง
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ระบบของสังคม การสรางแบบอยางของสถาบันขึ้นมาใหมโดยผูนําจะตองกําหนด สรางแรงกดดัน 
และสรางความขัดแยงระหวางกลุมเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูรวมงานในการที่แตละกลุมจะแขงขันกัน
ทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค  

 บาส  (Bass, 1985,  p. 31)  กลาวถึง  ภาวะผูนําแบบปฏิรูปในแงของผลกระทบของผูนํา 
ที่มีตอผูตามและรูสึกเชื่อใจ  เล่ือมใส  จงรักภักดี  และเคารพในตัวผูนํา  เกิดแรงจูงใจ  และตั้งใจ
ทํางานมากกวาที่เคยทําตามปกติหรือตามที่คาดหวังไวและผูนําแบบปฏิรูปมีความขยันหมั่นเพียรใน
การทํางานหรือมีผลงานดีเดนมีความผูกพันตองาน และองคการโดยที่ภาวะผูนําแบบปฏิรูปไมใชจะมี
ความสามารถพิเศษเหนือคนอ่ืนๆ เทานั้น  แตตองมีอิทธิพลตอผูตาม กระตุนอารมณใหผูตามมอีารมณ
รวมกับผูนําหรืออาจจะใหโดยคําแนะนํา  ช้ีแนะ ฝกฝน  ในเรื่องการยกระดับความสํานึกของผูตาม
ใหตระหนักถึงความสําคัญ และทีมงานมากกวาประโยชนสวนตน  กระตุนใหผูตามปฏิบัติตาม
ความตองการเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและรูปแบบของ
ภาวะผูนําเชิงบารมีที่มีประเด็นไปยัง ภาวะผูนําที่สามารถมองเห็นได  กลาวถึงความแตกตางในดาน
ตรงขาม  จากบทบาทปฏิกิริยาพื้นฐานดานความพอใจสวนตัวไปสูความสนใจคนอื่น กลาวไดวา 
ผูนําทําอะไรก็ไดใหดีที่สุดเพื่อหมูคณะตนเอง  ดังภาพ  3 
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ภาพ  3  กระบวนการของผูนําแบบปฏิรูปซึ่งจะทําใหไดผลตามที่คาดหวัง 
(ที่มา : บาส, Bass, 1985,  p. 13)   

 
  องคประกอบของภาวะผูนําแบบปฏิรูป ประกอบดวยองคประกอบ  4  ดาน  ดังนี้ 

      1)  การสรางบารมี  หรือการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  (Charisma  or  Idealize 
Influence-II)  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง  (Role Model)  ผูตามเกิดความรูสึกนิยมชมชอบ  
เคารพยกยอง  และไววางใจผูนําผูตามจะพยายามประพฤติและปฏิบัติตนเหมือนผูนําและตองการ
เลียนแบบการกระทําของผูนํา  ผูนําจะคํานึงถึงความตองการของผูอ่ืนมากกวาความตองการสวนตน 

ผูนํา : ขยายความตองการ
ของผูตาม 

ผูนํา : สรางความมั่นใจ 
ของผูตาม 

ผูนํา : ยกระดับความสําเร็จ
ของผูตาม 

ผูนํา : คนหาความสนใจ
ของผูตาม 

ผูนํา : ยกระดับความ
ตองการของผูตามให
มีระดับสูงขึ้นตาม
ทฤษฎีของ Maslow 

ผูนํา : ยกระดับคุณคาของ
งานสําหรับผูตาม 

ผูนํา : เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของ
องคการ 

ขั้นตอนการทํางานใน
แผนภูมิที่  2 

ผูตาม : ความพยายามที่
คาดหวังในปจจุบัน 

ผูตาม : ผลงานที่คาดหวังไว 

ผูตาม : ตองการการจูงใจที่
มากขึ้นเพื่อใหไดผล
ตามจุดประสงค 

ผูตาม : สรางผลงานตามที่
คาดหวังไว 
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   2)  การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspirational  Motivation-IM)  ผูนําแสดงพฤติกรรม
ในวิถีทางที่จะกระตุนและสรางแรงบันดาลใจแกผูตาม  โดยการสื่อความหมายอยางชัดเจนและทําให
ผูตามเกิดความทาทายตองาน ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีมมีความกระตือรือรน มองโลกในแงดี 
ผูนําทําใหผูตามไดมีสวนรวมในการจินตนาการภาพที่งดงามในอนาคต  ผูนําจะสรางและสื่อถึง
ความคาดหวงัอยางชัดเจน  ทําใหผูตามตองการบรรลุถึงความคาดหวังนั้น  และผูนําจะแสดงความผูกพัน
ตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกัน 
   3)  การกระตุนใหเกิดปญญา (Intellectual Stimulation-IS)  ผูนํากระตุนให  ผูตาม
พยายามตั้งคําถามหรือขอสันนิษฐานในเชิงสรางสรรคและมีนวัตกรรม  ทําใหผูตามมองปญหาใน 
แงมุมใหมหรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมองปญหา ชวยใหผูตามมีอิสระในการคิดและจิตนาการ
ไมวิพากษวิจารณ ความคิดของผูตาม  ผูนําจะดึงความคิดใหมๆ การแกปญหาอยางสรางสรรคจาก 
ผูตาม  โดยเนนที่กระบวนการที่ตัวปญหาและการหาคําตอบของปญหาผูนําควรหยิบยื่นความคิดใหมๆ 
ใหแกผูตาม  เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูตาม 
   4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล (Individualized Consideration) ผูนําใหความสนใจ
ตอความตองการความสําเร็จและความตองการความกาวหนา ของผูตามเปนรายบุคคลโดยแสดงตน
เปนผูฝกสอน  (Coach)  หรือพี่เล้ียง (Mentor) มีการพัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงขึ้นสรางโอกาส
การเรียนรูใหมๆ ภายใตบรรยากาศที่เกื้อกูลสนับสนุน ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบคุคลในดาน
ความตองการ  เชน  ผูตามบางคนตองการกําลังใจอยางมาก  ในขณะที่บางคนตองการ  ความเปนอสิระ
ในการทํางาน  บางคนตองการมาตรฐานที่เครงครัด  บางคนชอบโครงสรางงานที่ซับซอน  ผูนําสงเสริม
การสื่อสารแบบสองทางและใชวิธีการจัดการแบบการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around)  
ผูนํามีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ใสใจถึงความกังวลของผูตามเปนคนทั้งคนมากกวาเปน
เพียงพนักงานหรือปจจัยการผลิตผูนํามีทักษะในการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงาน 
โดยคํานึงวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม และคอยเฝาสังเกตวาผูตามตองการคําแนะนําหรือ
การสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติมในการทํางานใหสําเร็จหรือไมรวมทั่งมกีารประเมินความกาวหนาของ
พนักงานที่มอบหมายใหผูตามตองไมรูสึกวาเปนการตรวจสอบ 
 บาส  และอโวลิโอ  (Bass & Avolio, 1994,  p. 2)  กลาววา  ผูนําแบบปฏิรูปควรมีอิทธิพลตอ
ผูใตบังคับบัญชา  คือ  ยั่วยุความสนใจของผูรวมงาน ใหมองงานของตนเองดวยการมุงผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น  ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญของคุณคา  ของผลการปฏิบัติงานหรือวิสัยทัศนของงาน 
และขององคการ  พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้น  และยั่วยุ
ใหผูตามลดความสนใจในตนเองลง และเพิ่มการทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ถาวร  งานยางหวาย  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  เร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   
สังกัดกรมอาชีวศึกษา  จังหวัดอุดรธานี  พบวา  บุคลากรโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพ  พบวา
พฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  จังหวัดอุดรธานี  โดยรวม
และรายดาน  3  ดาน  คือ  ดานปฏิสัมพันธ-อิทธิพล  ดานความเชื่อมั่นและศรัทธาผูนํา  และดาน
การตัดสินใจ  อยูในระดับเหมาะสมมาก  สวนดานวิสัยทัศน  อยูในระดับเหมาะสมปานกลาง  และ
ครู-อาจารย  เห็นวา  ภาวะผูนํา ดานการตัดสินใจ และดานวิสัยทัศน มีความเหมาะสมอยูในระดบัปานกลาง  
ผูบริหารเห็นวา  พฤติกรรมเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมและรายดานทั้ง  4  ดาน 
มีความเหมาะสมมากกวา ครู-อาจารย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จิราภรณ  สุภิสิงห  (2543, บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงปริวรรคของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดของ บาส  และอโวลิโอ 
(Bass & Avolio) มี 4 ลักษณะ คือ  1)  ภาวะผูนําเชิงอุดมคติ  (Idealized Influence)  2)  ภาวะผูนําเชิง
จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ  (Inspirational Motivation)  3)  ภาวะผูนําเชิงกระตุนใหเกิดปญญา (Intellectual  
Stimulation)  4)  ภาวะผูนําเชิงใสใจเฉพาะบุคคล  (Individualized)  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิง
ปริวรรคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับดี  โดยเฉพาะ
ผูบริหารชวยใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเอง  สวนที่อยูในระดับปานกลาง คือ  ผูบริหารทําให
ผูใตบังคับบัญชามองความสับสนยุงเหยิงดวยวิธีการใหม 
 เอกฉันท  มาลีลัย  (2542, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  พบวา  การปฏิบัติตาม
ภาวะผูนําที่เปนจริงของผูบริหารตามที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง  คือ  ดานวิสัยทัศน  ตามที่คาดหวัง  
ดานวิสัยทัศนมีการปฏิบัตินอยท่ีสุด  โดยผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารระหวาง  1–5  ป  
มีการปฏิบัติตามภาวะผูนําสูง 
 วินัย  ฉิมวงษ  (2542,  หนา 4) ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของตนเองและขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดระยอง  
โดยใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  230  คน  เปนผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดจํานวน  13  คน  และ 
ขาราชการครู  จํานวน  217  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 
5  ระดับที่สรางขึ้น  โดยใชทฤษฎีภาวะผูนําของ บาส  (Bass, 1985,  pp. 31-55)  และแบบประเมิน
ภาวะผูนําสุขภาพดีถวนหนาของสาธารณสุขอําเภอ ของ พนิดา ดามาพงศ  (2534, บทคัดยอ)  ผลการวจิยั 
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พบวา  1)  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของตนเองอยูในระดับสูงมาก  สวนภาวะผูนํา
เชิงจัดการอยูในระดับสูง  2)  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของขาราชการครูอยูใน
ระดับสูงสวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับปานกลาง  3)  ภาวะผูนําเชิงปฏิบัติการของผูบรหิาร
ตามการรับรูภาวะผูนําของตนเองทั้งเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการสูงกวาการรับรูของขาราชการครู 
 อภิวรรณา  แกวเล็ก (2542, บทคัดยอ)  ทั้งนี้ไดศึกษาภาวะผูนําของผูนําบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  เขต  1  โดยใช   
กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารของโรงเรียน  จํานวน  26  คน  และครู  จํานวน  381  คน  ใช แบบสอบถาม 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยพัฒนาเครื่องมือมาจากแนวความคิดของ บาส  มิสเกล และคนอื่นๆ
ผลการวิจัยปรากฏวา  ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนสภาพอยูใน
ระดับปานกลาง   และใชภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนมากกวาภาวะผูนําแบบ  เปลี่ยนสภาพประสิทธิผล
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยสภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ธนิดา  ฉิมวงษ  (2539, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนา
หอผูปวยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ  โรงพยาบาลศูนย  และโรงพยาบาลทั่วไป  
ในภาคตะวันออก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กลุมตัวอยางไดแก  พยาบาลประจําการ  จํานวน  
931  คน  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  พบวา  หัวหนาหอผูปวยมีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป
อยูในระดับสูง   หอ  1  สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับปานกลาง และพบวา ภาวะผูนําเชิงจัดการ
และภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของหัวหนาหอผูปวย  ตางมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ  หอ  2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 บาส  และอโวลิโอ  (Bass & Avolio, 1987)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง การประเมิน
ภาวะผูนําตามการรับรู  และตามความคาดหวังของผูบังคับบัญชาโดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร
ระดับกลาง  และผูบริหารระดับกลางประเมินผูบริหารระดับสูง  ผลการศึกษา  พบวา 
              1)  การแสดงภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  และภาวะผูนํานําเชิงจัดการของผูบริหารระดับกลาง
มีความสัมพันธทางบวกกับการแสดงภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  และภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหารระดับสูง         
    2)  การแสดงภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารระดับสูงมีระดับสูงกวาผูบริหาร
ระดับกลาง 
              3)  การแสดงภาวะผูนําเชิงปฏิรูปในดานบุคลิกภาพที่นานับถือ  การยอมรับความแตกตาง
ของบุคคล  การกระตุนใหผูตามใชสติปญญา  และการแสดงภาวะผูนําเชิงจัดการในดานการใหรางวัล
ตามสถานการณของผูบริหารระดับสูง  ตามความคาดหวังของผูบริหารระดับกลาง  มีระดับสูงกวา
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การรับรู  สวนการจัดการโดยยืดกฎระเบียบของผูบริหารระดับสูงตามความคาดหวังมีระดับต่ํากวา
การรับรู 
 เฮเตอร  และบาส  (Hater & Bass, 1988, p. 235)  ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการ  และภาวะผูนํา
เชิงปฏิรูปของผูบริหาร  จากการประเมินของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชาโดยศึกษา
ในผูบริหารที่ผานการประเมินวายอดเยี่ยม  28  คน  และใหผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารแตละคน
จํานวน 306  คน  เปนผูประเมินผลการวิจัยพบวา 
     1)  ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารที่ยอดเยี่ยมตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชา
สูงกวาผูบริหารทั่วไป  โดยเฉพาะในดานบุคลิกภาพที่นานับถือ และการยอมรับความแตกตางของ
บุคคล สวนภาวะผูนําเชิงจัดการ  ในผูบริหารทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 
    2)  ปจจัยดานภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  เปนปจจัยพยากรณผลการปฏิบัติงาน  และ
ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาไดดีกวาปจจัย  ดานภาวะผูนําเชิงจัดการ 
 ฟลลตัน  (Felton, 1995)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจัดการ  และภาวะผูนํา
เชิงปฏิรูปของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในงาน
ของครู  โดยทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  55  แหง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  
31  แหง  ของรัฐมิสซิสซิปป  (Mississippi)  ใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนครูรอยละ  10  ของประชากรได
กลุมตัวอยาง  590  คน  และใชแบบสอบถาม  MLQ  เปนเครื่องมือในการวิจัย  ผลการศึกษาพบวา  
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู  และพบวา  ผูบริหาร
ในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปสูงกวาผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 โกห  (Koh, 1990, pp. 602-A)  ไดศึกษาความตรงของทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ
ของโรงเรียนมัธยมในสิงคโปร  โดยใชกลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหารและอาจารยจากโรงเรียนมัธยม
สิงคโปร  ผลการวิจัยปรากฏวา  ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีผลที่เพิ่มขึ้นแบบมีนัยสําคัญตอภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยนในการอธิบายความผูกพันตอองคการสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิของการเรียน
ของนักเรียน  และการเปลี่ยนสภาพงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะเห็นไดวาผลการวิจัยนี้ 
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพไมมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานโรงเรียน  แตเปนผลตอการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน รวมกับตัวแปรอื่นๆ 
 มิกเลอร  (Migler, 1992,  pp. 786-A)  ไดศึกษาลักษณะและแบบผูนําของผูบริหารสถาบัน 
การศึกษาอาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนําของผูบริหาร
จากสถานศึกษาอาชีพ  1  แหงและจากวิทยาลัยเทคนิค  12  แหงโดยใหผูบริหารเปนผูตอบแบบสอบถาม 
LBDQ-12 MLQ และ LAI  ผลจากการวิจัย ปรากฏวา  ผูบริหารของสถาบันการศึกษาอาชีพและ
วิทยาลัยเทคนิคมีพฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ  (Consideration)  และมิติริเร่ิมโครงสราง  (Initiation 
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Structure)  เทากัน  และยังพบวา  ใชพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง  (Transformational  Behaviors)  
สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน (Transactional Behaviors)  เมื่อเปรียบเทียบระหวาง  ผูบริหาร  2  
กลุมนี้  พบวาผูบริหารมีพฤติกรรมมิติสัมพันธกับมิติ ริเร่ิมโครงการและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
กับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนไมแตกตางกัน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดาน
ประสิทธิผลของผลงาน  และลักษณะของผูบริหารเกี่ยวกับการหยั่งรู  ความอดทนตอความไมแนนอน  
และความซับซอน  การอํานวยการบริหาร  และการตัดสินใจ  พบวา  ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  การทําวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวความคิด ของ บาส (Bass, 1985, pp. 31-55) 
มาเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังนี้ 
 2.7.1  ภาวะผูนําแบบจัดการ  ใน  2  ดาน  คือ 
   1)  การใหรางวัลตามสถานการณ 
   2)  การบริหารแบบวางเฉย 

 2.7.2  ภาวะผูนําแบบปฏิรูป  ใน  4  ดาน  คือ 
1)  การสรางบารมี 
2)  การสรางแรงบันดาลใจ 
3)  การกระตุนใหเกิดปญญา 
4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล 

 มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  2.7.1  ภาวะผูนําแบบจัดการ  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาใชแรงเสริม  อยางมีเงื่อนไข
โดยใชส่ิงแวดลอมแลกเปลี่ยนที่มีคุณคาสนองความตองการของขาราชการครูเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ความทุมเท  ความพยายาม  เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  จําแนกเปน  2  ดาน  คือ 

1)  การใหรางวัลตามสถานการณ  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัล  
จูงใจครู  ใหทุมเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ  โดยที่ผูบริหารจะบอกถึงเปาหมายของงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน  เพื่อใหครูมีความมั่นใจ มีความชัดเจน  ทําใหเกิดแรงทําใหครูเกิดแรงจูงใจอยางทุมเท
ความพยายามใหมากที่สุด  การใหรางวัลตามสถานการณมีตั้งแตการยกยองชมเชย  การใหของ
รางวัลตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษสําหรับครูที่ปฏิบัติงานไดดี 
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2)  การบริหารแบบวางเฉย  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาใหครูปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนและวิธีการเดิมจะไมเขาไปยุงเกี่ยวเมื่อครูปฏิบัติงานไดตามแผน  แตจะติดตามการทํางาน
ของครู ยึดกฎระเบียบในการทํางานเพื่อปองกันการผิดพลาด และเมื่อมีการผิดพลาดเกดิขึน้จงึจะเขาไป
แกไข ซ่ึงอาจใหแรงเสริมในทางลบ หรือการลงโทษ 
               2.7.2  ภาวะผูนําแบบปฏิรูป  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาคนหาแรงจูงใจของ  
ขาราชการครูกระตุนใหขาราชการครูเกิดความสํานึกความตองการและพยายามใหไดการตอบสนอง
ความตองการที่สูงกวาพัฒนาขาราชการครู  ซ่ึงเปนผลทําใหผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู
มีความสัมพันธกันในการยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย 
โดยองคประกอบของภาวะผูนําแบบปฏิรูป  มี  4   ดาน  ดังนี้ 
    1)  การสรางบารมี  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงบทบาท  หรือรูปแบบ
ที่ทําใหครูเกิดความชื่นชม  ศรัทธา  เชื่อถือในตัวผูบริหารและเอาเปนแบบอยาง  ทั้งทางดานบุคลิกภาพ 
ทางวาจา ปฏิบัติตนดีเสมอตนเสมอปลาย  ใหความชวยเหลือ  และเปดโอกาสใหครูเขาพบ  แนะนําครู
เมื่อมีปญหา  มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ  ควบคุมสติอารมณไดดีในทุกสถานการณ  และยกยอง
ครูเมื่อมีโอกาส 
  2)  การสรางแรงบันดาลใจ  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษา  แสดงบทบาทหรือ
ปฏิบัติตนเพื่อกระตุนบันดาลใจใหครู  ทํางานอยางทุมเท  มุงมั่น  เพื่อถึงจุดหมายปลายทาง ดวย
การทํางานอยางเสียสละเพื่อสวนรวม  มีเปาประสงคในการทํางานที่ชัดเจน  ยึดหลักความสามัคคี 
เพื่อขจัดอุปสรรค  ใชหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ในการตัดสินใจ  กระตุนใหครูทํางานรวมกันเปนทีม
โดยสรางวิสัยทัศนรวมกัน 
   3)  การกระตุนในเกิดปญญา  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษากระตุนหรือใช
ความพยายาม ใหครูเปล่ียนแปลงสรางสรรคส่ิงใหมๆ โดยคิดหา  เสนอวิธีการ  การแกปญหาใหมๆ 
เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในแงตางๆ เพื่อใหเกิดการคิดแกปญหาในหลายๆ ดาน  ดวย
ความคิดที่หลากหลาย  ไมสงเสริมการคิดแกปญหาดวยการเดา  เนนการปฏิบัติงานที่มีการทาทาย 
สนับสนุนใหพยายามหาวิธีใหม  และวิธีการของครูจะไมถูกวิจารณ  ถึงแมจะแตกตางจากความคิด
ของผูบริหารและกระตุนใหครูรูสึกวาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 
   4)  การคํานึงถึงความเปนเอกบุคคล  หมายถึง  การที่ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจ
เปนพิเศษกับความตองการของแตละบุคคล  ในเรื่องความสําเร็จและเติบโต  โดยแสดงเปนพี่เล้ียง   
ใหความรูและขอมูลขาวสาร  สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอบรม ศึกษาดูงาน  รับฟงความคิดเห็น
ของครู  แนะนํางานที่เปนประโยชนตอครู  โดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลทั้งในดานความตองการ
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และความสามารถ มีการประเมินตนเองและเพื่อนรวมงานอยูเสมอ เพื่อพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ
อยางสูง 

 
 
 


