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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคดิทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ
ดังตอไปนี ้

 2.1  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเมืองพทัยา  ในจังหวดัชลบุรี 
    2.1.1  การบริหารการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา 
    2.1.2  เทศบาลกับการจัดการศึกษา 
    2.1.3  หลักการจัดการศึกษาสวนทองถ่ิน 
    2.1.4  ภารกิจการจัดการศกึษาทองถ่ิน 

  2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
  2.3  พฤติกรรมผูนํา 
    2.3.1  แนวคดิเกี่ยวกับผูนํา 
    2.3.2  บทบาทและหนาที่ของผูนํา 
     2.3.3  คุณลักษณะของผูนําทีด่ี 
     2.3.4  ทฤษฎีผูนํา 
  2.4  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟทส ( Griffiths) 
   2.4.1  การมีความคิดริเร่ิม 

   2.4.2  การรูจักปรับปรุงแกไข 
   2.4.3  การใหการยอมรับนบัถือ 
  2.4.4  การใหความชวยเหลือ 
  2.4.5  การโนมนาวจิตใจ 
  2.4.6  การประสานงาน 

        2.4.7  การเขาสังคมไดด ี
  2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
    2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
    2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
       2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลและเมอืงพัทยา  ในจังหวัดชลบรุี   
 

 สํานักการศึกษา/กองการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนการกําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ดานวิชาการและบุคลากร 
โดยมุงเนนใหการปฏิบัติสงผลตอการพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
พรอมระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการดําเนินการ 
 เทศบาลและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สงผล
ตอผูเรียนเปนสําคัญ พยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถ บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน และสถาบันตาง ๆ เนนการบริหารงาน และประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา มี
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี ทั้งหมดจํานวน 23 โรงเรียน จํานวนครู 
1076 คน   
 

 2.1.1  การบริหารการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา 
   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546 หนา 1-5)สรุปวาหลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขการบริหารการปกครอง
ประเทศไดเริ่มขยายตัวไปสูทองถ่ิน  เปนการกระจายอํานาจใหทองถ่ินไดมีสิทธิและหนาที่ในการ
บริหารกิจการของทองถ่ิน และโดยบทบาทของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476  ได
กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกราษฎรในทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478  ไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลมาเปนของเทศบาล ซ่ึงเทศบาลไดรับ
โอนโรงเรียนมาดําเนินการครั้งแรก ในป พ.ศ. 2480  เปนการโอนทั้งการดําเนินกิจการ ทรัพยสิน 
และครูมาสังกัดเทศบาลนับเปนการเริ่มตนของการจัดการศึกษาทองถ่ิน แตในการจัดการศึกษาของ
เทศบาลในชวงแรกนี้ประสบปญหาตาง ๆ มากเนื่องจากงบประมาณเทศบาลมีนอย ทําใหการจัด
การศึกษาไมกาวหนาเทาที่ควร  จึงมีการโอนโรงเรียนกลับคืนไปใหกระทรวงศึกษาธิการในป  พ.ศ. 
2486  และมีการโอนโรงเรียนในความรับผิดชอบระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอีก  2 – 3 ครั้ง จนกระทั่งป พ.ศ. 2506 ไดโอนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่เหลือทุกแหง
กลับไปอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการจัดตั้งใหเมืองพัทยา
ขึ้นเปนหนวยการปกครองทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง และใหโรงเรียน ครู และลูกจางของโรงเรียน
ประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตเมืองพัทยาสังกัดเมืองพัทยา ปจจุบันจึงมีองคกร



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

 11 

ปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  คือ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
โดยใหเทศบาลและเมืองพัทยาอยูในกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
   ในการจัดการศึกษาของเทศบาล  กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งสํานักงานการศึกษา
ทองถ่ินซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนเปน “ สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน ” กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินขึ้น มีหนาที่ในการใหการสนับสนุนชวยเหลือใหแตละเทศบาลและเมืองพัทยา
ใหดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  โดยในการสงเสริมการจัดการศึกษา  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
มุงเนนใหเทศบาลแตละเทศบาลจัดการศึกษาและไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาของเทศบาล ไวดังนี้ 
     1. มีหนาที่จดัการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     2. จัดใหเดก็ที่มีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนทั่วถึง 
     3. เปนผูจัดตั้งและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
     4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
   การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพัทยานี้ เทศบาลและ
เมืองพัทยาเปนผูบริหารและดําเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย 
มิไดเขามาเกี่ยวของในรายละเอียดของการปฏิบัติงานนอกจากการสงเสริม สนับสนุนใหเทศบาล
และเมืองพัทยาดําเนินการไดโดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งขึ้น เทศบาลและเมืองพัทยาซึ่งมีอํานาจ
ที่จะใชดุลยพินิจและตัดสินใจดําเนินการในเรื่องใด ๆ อยางเต็มที่ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวตามกฎหมายโดยปกติสายงานของฝายตาง ๆ ในสังกัดเทศบาลนั้น กอนที่งานตาง ๆ จะ
ถึงขั้นการตัดสินใจของนายกเทศมนตรี จะตองผานการพิจารณาของหัวหนาฝายที่เกี่ยวของ และ
ปลัดเทศบาลตามลําดับเสียกอน ในกรณีเมืองพัทยาก็เชนเดียวกัน  งานทุกอยางกอนที่จะนําเสนอ
ปลัดเมืองพัทยา ซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารนั้น  จะตองผานการพิจารณาของหัวหนาฝายที่เกี่ยวของ 
และรองปลัดเมืองพัทยาตามลําดับ  ดานการศึกษามีผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนากองหรือ
หัวหนาฝายการศึกษาซึ่งเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบ  จึงมีความสําคัญมากในฐานะผูรับผิดชอบ
งาน รองจากปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี   
   บุคลากรของเทศบาลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา แบงออกได  2  ระดับ ดวยกนั 
คือ 
   1. เจาหนาที่ฝายพนักงานประจํา มีปลัดเทศบาลเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา
พนักงานประจํา และนักบริหารการศึกษา ซ่ึงมีฐานะเปนผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง หรือ
หัวหนาฝายการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารการศึกษาเทศบาล 
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(ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2549, หนา 4) 

   2. เจาหนาที่ฝายนโยบาย มีคณะเทศมนตรีทําหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุม
บริหารการศึกษาทองถ่ินในเขตเทศบาล และปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาลประจําทั้งหมด 
นอกจากนี้แลว ยังมีสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติและพิจารณาอนุมัติงบประมาณการศึกษา 
รวมทั้งควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี 
 

 2.1.2  เทศบาลกับการจัดการศึกษา 
   เทศบาลแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นครในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่จัดการศึกษา ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ในระบบการบริหารเทศบาล โดยทั่วไปจะกําหนดใหมีรองนายกเทศมนตรีฝายการศึกษา
ที่รับผิดชอบดานการศึกษา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีกองการศึกษาหรือสํานักพัฒนา
สงเสริมการบริหารทองถ่ินรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ตามแผนภูมิการบริหารงานเทศบาล
ตอไปนี้ 

   1) โครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาล 
    เจาหนาที่รับผิดชอบงานการศึกษาของเทศบาล ไดแก ผูอํานวยการกอง หรือ

หัวหนากองการศึกษา ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับผิดชอบรองลงมาจากปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ดังโครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาลดังตอไปนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน,     
2549, หนา 4) ดังภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  โครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาล 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

 

ชาง 
 

สาธารณสุข 
 

อ่ืน ๆ 
 

การศึกษา 
 

คลัง 
สน. 

ปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

คณะเทศมนตร ี

เทศบาล 

สภาเทศบาล 
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    สําหรับพนักงานประจําที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเทศบาลนั้น ตาม
มาตรา  4 แหง พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521  กําหนดใหเปน
พนักงานครูเทศบาล ไดแก พนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงเปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของ
เทศบาล หรือดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึงมีหนาที่เปนผูบริหารและการใหการศึกษาในสถานศึกษาของ
เทศบาล  หรือดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษา  ซ่ึงไมสังกัดสถานศึกษาเทศบาล  
เพื่อใหการจัดการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยางแทจริง (กรมการปกครอง, 2534, หนา 30) จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษาไว ดังนี้ 
    (1) การพัฒนาดานวิชาการใหแกพนักงานครูเทศบาลและเมืองพัทยา 
    (2) การพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
    (3) การอุดหนนุงบประมาณเฉพาะกิจตาง ๆ  
    นอกจากนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ยังไดมอบภารกิจใหกับเทศบาล
และเมืองพัทยาสนับสนุนและสงเสริมใหมีการดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 
    (1) กระตุนเรงเราใหมีการพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  ทั้งการศึกษาในระบบและ
นอกระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมือง โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาการจัด
การศึกษากอนประถมศึกษา  การจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเยาวชน กีฬา นันทนาการ อาชีพ และบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
    (2)  สนับสนุน สงเสริม ทํานุบํารุงและรักษาไวซ่ึงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน รวมทั้งการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  อีกดวย 

   2)  โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 
    การจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา มีขอบขายงานที่ตอง

รับผิดชอบซึ่งแบงงานออกเปน 6 งานไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ 
งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และงานความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงโรงเรียนเทศบาลและ
เมืองพัทยาสวนใหญจะจัดโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน ดังนี้(กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน, 2549, หนา 5) 
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ภาพ 3 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา 
(ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2549 หนา 28) 
    
   จากภาพ 3 จะเห็นวา งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน มีรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการปกครองบังคับบัญชา สวนงานบริหารทั่วไป งานธุรการการเงิน งานบุคลากร งานอาคาร
สถานที่ และงานความสัมพันธชุมชน อยูในการบังคับบัญชาของรองผูอํานวยการฝายบริหาร ซ่ึงงาน
ตาง ๆ 6 งานมีรายละเอียดในการบริหารดังนี้ 
   (1)  งานวิชาการ  
    งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อยูในความรับผิดชอบของรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน ประธานกลุมสาระการเรียนรูเปนกรรมการและรองผูอํานวยการ
เปนเลขานุการ มีหนาที่จัดแผนงานดานวิชาการใหการสงเสริม และสนับสนุนงานดานวิชาการของ
โรงเรียน ซ่ึงไดแก หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียน การวัดผลและประเมินผล 
ตลอดจนใหการนิเทศและดําเนินการ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา บริการขอมูล สารสนเทศ
ดานวิชาการใหแกโรงเรียน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

กิจการนกัเรียน วิชาการ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ธุรการ การเงิน 
และพัสด ุ

บุคลากร 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวน 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

งานสัมพันธ
ชุมชน 

อาคาร
สถานที่ 
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   (2)  งานกิจการนักเรียน 
    งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อยูในความรับผิดชอบของรอง
ผูอํานวยการฝายวิชาการ จะประกอบดวย งานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ทั้งหมด ซ่ึงชวยสงเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลสําเร็จ การเกณฑเด็กในวัยเรียน
เขาเรียน บริการดานสุขภาพอนามัย อาหารกลางวัน แนะแนว หองสมุด ชวยเหลือนักเรียนที่ขาด
แคลน สหกรณ สงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรม
ปองกันยาเสพติด 
   (3)  งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
    งานธุรการ การเงินและพัสดุ อยูในความรับผิดชอบของรองผูอํานวยการฝาย
บริหารทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย งานดานแผนงานของฝายบริหารทั่วไป สารบรรณ งานจัดพิมพ
เอกสาร การลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานครู งานการเงิน บัญชี รายรับ รายจายของโรงเรียน 
งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง ทะเบียนรับ จายพัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารทั่วไป 
   (4)  งานบุคลากร  
  งานบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อยูในความรับผิดชอบของ           
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย งานดานแผนงานบุคลากร งานดานอัตรากําลัง
ในโรงเรียน สถิติครู นักเรียน การพิจารณาความดีความชอบ การบรรจุแตงตั้ง ปฐมนิเทศ การจดั
วางตัวบุคคลทดลองปฏิบัติราชการ การใหการศึกษาอบรม ดูงาน การโอน ยาย เปล่ียนระดับ ปรับ
ตําแหนง งานทะเบียน ประวัติบุคลากร สวัสดิการ การเกษียณอายุราชการ และบําเหน็จบํานาญและ
งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับงานบุคลากร 
 (5)  งานอาคารสถานที่ 
  งานอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อยูในความรับผิดชอบของ   
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป จะประกอบดวยงานการวางแผนดานอาคารสถานที่ การรักษา
ความสะอาด สุขาภิบาล การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม การใชอาคารสถานที่ การจัดสถานที่
บริการนักเรียน บํารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษ บริเวณโรงเรียน งาน
รักษาความปลอดภัยของสถานที่และทรัพยสินของโรงเรียน การจัดเวรยามเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการติดตอกับโรงเรียนนอกเวลาราชการ การจัดภูมิทัศนของโรงเรียน การบริการสาธารณูปโภค 
ไฟฟา  น้ําประปา การรักษาความสะอาด และงานอื่นที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ 
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      (6)  งานความสัมพันธกับชุมชน 
    งานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล อยูในความรับผิดชอบ
ของรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป ซ่ึงจะประกอบดวยงานการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน การรวมกิจกรรมของชุมชน การประชาสัมพันธโรงเรียน การใหบริการ การ
รับบริการจากชุมชน ไดแก การบริจาควัสดุอุปกรณ เงิน ทุนการศึกษา การใหขอคิดเห็นในการ
พัฒนาโรงเรียนผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีตัวแทนของผูปกครองนักเรียน 
ผูแทนชุมชน ผูแทนองคปกครองทองถ่ิน เปนตน 
 
 2.1.3  หลักการจัดการศึกษาสวนทองถิ่น 
   การจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยทั่วไปจะยึดหลักการสวนกลางทําหนาที่กําหนด
นโยบายแผนการศึกษา หลักสูตร มาตรฐานและการวัดประเมินผลการศึกษา โดยมอบใหสวน
ทองถ่ินทําหนาที่ในการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ กําหนด (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน, 2546, หนา 3-4) ฉะนั้น การจัดการศึกษาทองถ่ินของไทยในปจจุบันจึงยึดหลักการ ดังนี้ 
   1) หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ไดมอบอํานาจใหราชการ
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการเอง ภายใตการประสานสงเสริมของสวนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับ 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
   2)  หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไปมี
สวนเกีย่วของก็เฉพาะในการสนับสนุน สงเสริมใหทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาได 

   3)  การนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
วิธีการจัดการศึกษาทองถ่ินเพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม จึงได
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน ดังนี้ 
    (1) กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมและ
พัฒนาในดานธุรการเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย 
จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ ให
คําแนะนําสงเสริมและชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหา อุปสรรคและ
ขอขัดของตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย 
    (2) กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบดานวิชาการ มาตรฐานการศึกษา 
การกําหนดหลักสูตรแกนกลาง 
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    (3)  คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) มีหนาที่สงเสริมและวาง
นโยบาย กําหนดมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุแตงตั้ง กําหนดตําแหนง และ
วินัยของพนักงานครูของทองถ่ิน 
   นอกจากนี้แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาภายใตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงสามารถนํานโยบายที่เหมาะสม กับ ศักยภาพ ความตองการ และความ
พรอมไปปฏิบัติได โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนะยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติดังนี้ (สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน , 2544, หนา 26-31 ) 
   1) แนวทางการดาํเนินการจัดการศึกษา 
    เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความแตกตางกัน ทั้งในดานความ
พรอม และศักยภาพ เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ และพ.ร.บ.เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 
    (1) การดําเนนิการจัดการศึกษาเอง โดยดําเนินการได 2 กรณคีือ 
       ก ดําเนินการจัดการศึกษาขึ้นเองภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       ข ดําเนินการรับถายโอนภารกจิการจัดการศกึษาที่รัฐจะถายโอนภารกจิ 
การจัดการศกึษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจดัการศึกษา 
     สําหรับการดําเนินการ ทั้ง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผานการ
ประเมินความพรอมที่กระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กําหนด และกรณีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมผานเกณฑการประเมิน กระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่ตอง
ดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถจัด
การศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
    (2) การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมเปนการ
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐ โดยเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารจัดการสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา 
ทรัพยสินอื่นๆ รวมทั้งการเสนอแนะ แนะนํา และรวมพัฒนาการศึกษา 
   2) การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา 
    พิจารณาจากลกัษณะและการแบงกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
    (1) ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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      ก องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดการศึกษาอยูแลว ดําเนินการจัดการ
ศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ินอยางทั่วถึง ตามความตองการของ
ประชาชน 
      ข องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมไดจัดการศึกษา  ดําเนินการ
จัดบริการทางการศึกษาแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความเหมาะสม ความพรอม และความตองการของทองถ่ิน 
      ทั้งนี้ ภายใตการประเมินความพรอมตามเกณฑที่กระทรวงศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมกําหนด 
    (2) การแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดกรอบภารกิจ
การจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม 
      ก กลุมความพรอมสูง ควรดําเนินภารกิจ 
       - การศึกษากอนพื้นฐาน 
       - การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       - การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
       - กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
       - บํารุงรักษาศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
      ข กลุมความพรอมปานกลาง ควรดําเนินภารกิจ 
       - การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา) 
       - การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
       - กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
       - บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
      ค กลุมความพรอมต่ํา ควรดําเนินภากิจ 
       - การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
       - กิจกรรมเดก็ เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
       - บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       - รวมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
   3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก 
    (1) ความตองการและขอคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน 
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    (2) ความคิดเห็นของสภาทองถ่ิน 
    (3) ขอมูล ขอเท็จจริง (จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็กสภาพที่ตั้ง ฯลฯ) 
    (4) ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
    (5) ศักยภาพของทองถ่ิน (คน เงิน พัสดุ การจัดการ) 
      คน ไดแก ศักยภาพในการบริหารการศึกษาของนักบริหารการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      เงิน ไดแก รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มขึ้น 
และไดรับอุดหนุนจากรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดจนไดรับสนับสนุนจากองคกรตางๆ 
      พัสดุ ไดแก ความตองการทางดานวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ อาคารสถานที่ ที่
มีที่จะรับโอน ที่จะใหมี ใหเปน ใหเกิด ที่จะขอสนับสนุน 
      การจัดการ ไดแก ศักยภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก
ความรู ความเขาใจ ความสนใจ ความสามารถ วิสัยทัศน ตอการจัดการศึกษา และการจัดโครงสราง
การบริหารการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4) การใชแผนเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
    เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาระดับความพรอมและศักยภาพแลว 
จะนํานโยบายตามกรอบภารกิจซึ่งสอดคลองกับระดับความพรอมขอององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหรือ แผนปฏิบัติการการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักการดําเนินการดังนี้ 
    (1) กําหนดเปาหมายใหชัดเจน ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย ครอบคลุม
กลุมเปาหมายและพื้นที่อยางทั่วถึง 
    (2) ประชาชนมีสวนรวมกําหนดความตองการ รวมวางแผน รวมดําเนินการ
ตามแผนและรวมติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
    (3) ใชแผนเปนแนวทางในการบริหารกิจการ และสนองตอบปญหาและความ
ตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
    (4) การกําหนดกิจกรรมโครงการในแผน ตองมุงหลักความเปนไปไดและ
ประโยชนสูงสุดที่ประชาชนในทองถ่ินจะไดรับ 
   5) การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ 
    ใชส่ือและวิธีการทุกรูปแบบที่จะชี้แจงใหประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ 
องคกรเอกชน ใหรูจักและเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
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ทองถ่ินในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความรวมมือจากทุกฝาย 
   6) การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย 
    สรางความตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของสังคมใหแกกลไก ทางสังคมทุก
สวน ทั้งกลุมประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถ่ินทุก
รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตาม 
ตรวจสอบ เพื่อใหกิจกรรมตางๆ บังเกิดผลเปนรูปธรรม 
   7) การเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบจัดการศึกษา 
    โดยการปรับโครงสรางการบริหาร กิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนสรางองคความรู กรอบความคิด และพัฒนาเทคนิคการบริหารการจัด
การศึกษา ใหบุคลากรของทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐาน ตลอดจนจัดระบบ
นิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล 
 

 2.1.4  ภารกิจการจัดการศึกษาทองถิ่น 
   จากเหตุผลความเปนมาและหลักการจัดการศึกษาทองถ่ินดังกลาว  ในการสงเสริม  
สนับสนุนการจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย   
จึงมีภารกจิหนาที่  ดังนี ้
   1)  สงเสริม  สนับสนุน บริหารการจัดการศึกษาของหนวยการปกครองทองถ่ิน  
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติกําหนด 
   2)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ินในสวนที่
เกี่ยวกับการศึกษาของหนวยการปกครองทองถ่ิน ตามที่ ก.ถ. กําหนด 
   3)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและตรวจสอบบัญชีถือจาย
เงินเดือนและคาจางของพนักงานครูและลูกจางในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาของหนวยการปกครอง
ทองถ่ิน 
   4)  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ
กับการศึกษาหรือไดรับมอบหมาย 
   กลาวโดยสรุป  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มีหนาที่ในการสงเสริม  
สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ของทองถ่ิน ซ่ึง
กําหนดใหทองถ่ินมีหนาที่ใหการศึกษาอบรมแกประชาชนภายใตนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล และ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดภารกิจใหทองถ่ินมีสิทธิและหนาที่
ดําเนินการในดานการจัดการศึกษาทองถ่ิน ทั้งนี้ทองถ่ินอาจมีภารกิจการจัดการศึกษาได ดังนี้ 
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   1)  การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็ก
ตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสติปญญา เต็มศักยภาพและมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐาน
ชีวิตการเตรียมความพรอมของเด็ก ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพและสังคม 
ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งใหสามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองดานวิชาการ 
วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคู
คุณธรรมและมีความสํานึกในความเปนไทย 
   3) การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและหรือสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาความรู ทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน รวมทั้งการรวมกลุมผูประกอบ
อาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   4)  การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการบริการ
และหรือสงเสริมการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนแกเด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไปอยางหลากหลาย 
   5)  การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถ่ินใหมีคุณลักษณะที่
สามารถบูรณาการ วิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพความตองการ ของสังคมและประเทศชาติ ตาม
หลักแหงการปกครองตนเอง สํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน ไดกําหนด แนวนโยบายการจัด
การศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545-2559 ไวดังนี้ 
   1) นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เรงรัดจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ใหไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในทองถ่ิน มีสิทธิและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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   2) นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
   3) นโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 

4) นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    จัดระบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจัด
การศึกษาของชาติ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัดการศึกษา และสงเสริมใหชุมชนมี
สวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ให
คํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณา 
   5) นโยบายดานครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
    วางแผนงานบุคคล เพื่อใชในการประสานขอมลและเปนขอมูลในการนําเสนอ
พิจารณาสรรหาบุคลากร พรอมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ คาตอบแทน เพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 
   6) นโยบายดานหลักสูตร 
    ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลางและสาระหลัดสูตร
ทองถ่ิน ที่เนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให
สอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงคความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของ
สังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร 
   7) นโยบายดานกระบวนการเรียนรู 
    จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนไทยและสามารถ
เรียนรู พัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
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ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
   8) นโยบายดานทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา 
    ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งดานงบประมาณ การเงิน ทรัพยสินในประเทศจากรัฐ บุคคล องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชจัดการศึกษา 
และจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   9) นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการ 
ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน
การผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงใจในการผลิต ตลอดจนการสื่อสารทุกรูปแบบ ส่ือ
ตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จํา เปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  วิทยุ
โทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น 
   10) นโยบายดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
     สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการกิจกรรม เด็ก 
เยาวชน รวมทั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน  อยาง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
   11) นโยบายดานการสงเสริม 
     สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ ใหมีการประกอบอาชีพอิสระที่ถูกตองตาม
กฎหมาย จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการ นํา
วิทยาการตางๆมาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการดานการตลาดใหได
มาตรฐานและความเหมาะสม ตามสภาพทองถ่ิน 
   12) นโยบายดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
     บํารุงรักษา สงเสริมและอนุรักษ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู และสังคมที่เอื้อตอกัน 
สืบทอดวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
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2.2  ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหงของรัฐและเอกชน ตามความในมาตรา 4  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูนําสถาบัน ผูท่ีจะ
เขาสูตําแหนงผูบริหารจะตองมีวุฒิและประสบการณตามที่กําหนดไว และมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารในแตละตําแหนงแตกตางกันออกไป 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ .ศ .  2542 กําหนดใหมี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล รวมทั้งพนักงานครูเทศบาลดวย เพื่อใหมี
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม โดยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน, ม.ป.ป., หนา 72) 
 1) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชพี ดังตอไปนี ้
     (1) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิ
อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
    ก. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
    ข. นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
    ค. การบริหารดานวิชาการ 
    ง. การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
    จ. การบริหารงานบุคคล 
    ฉ. การบริหารกิจการนักเรยีน 
    ช. การประกันคณุภาพการศึกษา 
    ซ. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ฌ. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
    ญ. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
       นอกจากคณุวฒุิตามวรรค หนึ่ง  ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษาทีค่ณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
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   (2)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี ้
    ก. มีประสบการณดานปฏิบัตกิารสอนมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
    ข. มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา
หมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอย
กวาสองป 
 2) ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศกึษา  ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
ดังตอไปนี ้
    (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
                    (2) ตัดสินปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิขึ้นกบัการพัฒนาของ
บุคคลากร ผูเรียน และชุมชน 
    (3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศกัยภาพ 
    (4) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง 
    (5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกดิผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
    (6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
    (7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบ 
    (8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
    (9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
    (10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
    (11) เปนผูนําและสรางผูนํา 
    (12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
 

2.3  พฤติกรรมผูนํา  
 

 การบริหารงานนั้น ผูนําหรือผูบังคับบัญชามีความปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหทุกคนใน
หนวยงานมีพฤติกรรมรวมกัน หรือมีพฤติกรรมกลุม แตการที่กลุมคนจะมีพฤติกรรมรวมกันไดนั้น 
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรูความสามารถของผูนํา หรือผูบงัคับบัญชาที่จะตองพยายามเปลี่ยนแปลง 
หรือเปนตัวนําที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมกลุม โดยผูนําจะตองให
ความรูความเขาใจแกผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเหลานั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
และพฤติกรรมสวนบุคคลใหไปในทางเดียวกัน แลวในที่สุดก็จะเกิดพฤติกรรมกลุมขึ้น ฉะนั้นจึง
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อาจกลาวไดวาผูนําเปนแบบอยางของผูใตบังคับบัญชาในดานการแสดงพฤติกรรมดวย และเมื่อ
พฤติกรรมของกลุมเปนเชนใดพฤติกรรมขององคการ หรือพฤติกรรมของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น   
 มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปนกลุม ไมมีใครดํารงชีวิตอยูคนเดียวได มนุษยจึง
จาํเปนตองเรียนรูถึงวิธีการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน การอยูรวมกันเปนหมูคณะจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
หัวหนา หรือเรียกกันอีกอยางวา “ผูนํา” การมีลักษณะเปนผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่
สําคัญในอันที่จะนํามาซึ่งผลสําเร็จของการบริหารงาน  เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวคิดตางๆ 
เกี่ยวกับลักษณะของการเปนผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูบริหารเพื่อนําเอาไปใชตาม
สภาพที่เหมาะสมและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมของตนในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองคกร  การบริหารการศึกษาในปจจุบันก็เชนเดียวกัน  
หนวยงานจะขาดไมไดก็คือบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารหรือผูนํา เพื่อที่จะชักนําใหผูรวมปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผลงานที่ปรากฏจะชี้ชัดใหเห็นวา  ผูนํานั้นมีพฤติกรรม
ทางการบริหารอยางไรซึ่งควรที่จะไดศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของผูนํา 
 คําวาผูนํา (Leader)  มีคําจํากัดความ นิยาม หรือความหมายไวเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับทัศนะของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามไดมีผูใหความหมายของผูนําใน
ลักษณะแตกตางกัน 
 สังคมระดับใดระดับหนึ่งตั้งแตครอบครัว  ชุมชน  หนวยงาน  ไปจนถึงสังคมประเทศ
และสังคมโลก หากมีจุดมุงหมายรวมกันก็จะกระทบกระทั่งกันนอย  มีความรวมมือกันมาก  มี
ความสุขและมีพลังสรางสรรคสูง  ปกติสมาชิกของสังคมมีความหลากหลายแตกตางกันหรือ
แตกแยกเพราะเหตุผลประโยชนสวนตัว สถานการณบางอยาง เชน  สงครามจะทําสังคมมี
จุดมุงหมายรวมกันสูงในสถานการณธรรมดาจุดมุงหมายรวมกันมีมากบางนอยบางสุดแตเหตุปจจัย
หลายอยาง  เหตุปจจัยหนึ่งคือ ภาวะผูนํา ( Leadership ) ภาวะผูนํา  คือภาวะที่กอใหเกิดศรัทธาเปนที่
ยอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมนั้นๆ (ประเวศ  วะสี, 2544, หนา 70-71) สวน พรนพ  
พุกกะพันธ (2544, หนา 2) กลาววา ภาวะผูนํา คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรู  
ความสามารถของบุคคลที่จะชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม  
สอดคลองกับ พยอม  วงศสารศรี (2542, หนา 196) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง 
(ผูนํา) ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอื่น (ผูตาม) มีความกระตือรือรนเต็มใจ ทํา
ในสิ่งที่เขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทาง 

 คุณวุฒิ  คนฉลาด (2527, หนา 16) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูนําเปนกระบวนการที่ใช
อิทธิพลใหบุคคลหรอืกลุมบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่บรรลุเปาหมายภายใต
สถานการณที่กําหนดไว 
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 จันทนา   คูหารัตน  (2544, หนา  28) พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  การแสดงออกถึง 
ความสามารถของผูนําที่เหมาะสม ในการโนมนาวจิตใจบุคคลอื่นใหทําตามความตองการของตน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น  ประสบผลสําเร็จ  และหนวยงานมีความ
เจริญกาวหนา 
 สรุปวาพฤติกรรมผูนํา  เปนความสามารถของผูนําที่แสดงออกมาเพื่อชักนํา ใหผูตามได
รวมกันปฏิบัตงิานใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว 
                 ความเห็นของ ฮัลปน (Halpin, 1966, p.287)ซ่ึงไดกลาววา พฤติกรรมผูนํา และพฤติกรรม
ของสมาชิกในกลุมผสมผสานกันอยางแยกแยะไมออก  และพฤติกรรมทั้งสองฝายตางถูกกําหนด
ขึ้น โดยองคการหรือหนวยงาน สุเมธ  เดียวอิศเรศ (2527, หนา 1) ใหความหมายวา พฤติกรรมของ
มนุษยจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีส่ิงเรา กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ มนุษยไดแสดงพฤติกรรมออกมาเนื่องจาก
เกิดแรงจูงใจที่จะตองสนองความตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง และ    
กิติมา  ปรีดีดิลก (2529, หนา 247) ไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําหรือผูบริหารเปนตัวหลักที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงาน ตอผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานเปนสวนรวม ผูนําจึงตองมี
คุณลักษณะที่เหมาะสม  มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตอง เพราะความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับ
ผูนํา  
                 นอกจากการพิจารณาแบบของผูนําโดยศึกษาจากวิธีการทํางานดังกลาวแลว ยังมีแบบ
ของผูนําที่คํานึงถึงผลสําเร็จของงานอีกแนวคิดหนึ่ง (Reddin, 1970, pp. 205 – 234) ที่นาสนใจ โดย
แบงเปน  2  แบบใหญ ๆ ในแตละแบบแบงเปน  4  แบบยอย  คือ 
                 1. แบบผูนําที่มีประสิทธิภาพนอย เปนประเภทที่มีผลงานต่ํามาก ความกาวหนาของงาน
ไมมี  แบงเปน  4  แบบยอย  คือ 
                    1.1  แบบหนีงาน (Deserter) เปนผูนําแบบที่ไมมีความสนใจในงาน ไมมีความ 
รับผิดชอบ ขาดมนุษยสัมพันธ ไมสามารถทํางานรวมกับสมาชิกในกลุมได 
                     1.2  แบบนักบุญ (Missionary) เปนผูนําแบบที่ไมมีความสนใจในงานมุงแตเพียง
สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลในกลุมที่มีแตความเกรงใจจนไมกลาวากลาวตักเตือนผูใด ไมขัดแยง
หรือคัดคาน การกระทําของบุคคลใด พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เพื่อรักษาความสงบ เรียบรอย
ไวใหได 
                       1.3  แบบเผด็จการ (Autocrat) เปนผูนําแบบมุงงานอยางเดียว โดยถือตนเองเปนใหญ  
ขาดสมัพันธภาพกับผูรวมงาน ไมวางใจผูอ่ืน  ผูรวมงานตกอยูภายใตความวิตกกังวลตลอดเวลา  ไม
กลาริเร่ิมใหม  ๆ  หรือแสดงการโตแยงแตประการใด 
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                       1.4  แบบประนีประนอม (Compromiser) เปนผูนําที่ยอมรับวาความสําเร็จของงาน 
และสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนสิ่งสําคัญ แตยังขาดความสามารถ ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะ
ใชวิธีประนีประนอมตลอดเวลา 
                 2. แบบผูนําที่มีประสิทธิภาพ เปนผูนําประเภทที่มีผลงานอยูในระดับสูงกิจการมี
ความกาวหนา แบงออกเปน 4 แบบยอย คือ  
                     2.1  แบบยึดระเบียบ (Bureaucrat) เปนผูนําที่ไมสนใจกับสัมพันธภาพของผูรวมงาน 
แตสนใจการทํางานตามคําส่ังอยางเครงครัด และประสบผลสําเร็จ เปนผูมีความคิดวาตน มี
ความสามารถ จะยึดกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนอยางเครงครัด ผูนํานี้ไมมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค  มักพบเสมอในระบบราชการทั่วไป 
                     2.2  แบบนักพัฒนา (Developer) เปนผูนําที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีความสามารถ
ในการจูงใจคน สนใจที่จะพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน รูจักมอบหมายงานในหนาที่ไดอยาง
เหมาะสม สุภาพนุมนวล ผูรวมงานมักมีความเลื่อมใส ศรัทธาและไววางใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี 
                     2.3  แบบผูนําเผด็จการมีศิลป (Benevolent  autocrat) เปนผูนําที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง  มีจิตใจใฝสัมฤทธิ์  มุงงานเปนหลัก  มีศิลปะในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน และ โนมนาว
จิตใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตามความคิดของตน 
                     2.4  แบบนักบริหาร (Executive) เปนผูนําที่มีความกระตือรือรนในการทํางาน รูจัก
ใชความสามารถของผูรวมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  วางมาตรการในการทํางานใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เอาใจใสและรับผิดชอบมีความคิดริเร่ิม  รับฟงความคิดเห็นของ 
ผูรวมงานดวยใจเปนธรรม 
  ภาวะผูนํานัน้ตรงกับภาษาองักฤษวา  Leadership ซ่ึงไดมีผูใหความหมายของภาวะ
ผูนําไวดังนี ้
  สมคิด  บางโม (2539, หนา 2339) กลาววา ภาวะผูนําคือการที่ผูนําขององคการใช
อิทธิพลตางๆ เพื่อใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกันปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุถึงจุดประสงคขององคการ  
อิทธิพลดังกลาวนี้อาจเปนไปในทางบวกและทางลบ  หรือทางใดทางหนึ่ง 
  ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2542, หนา 49) สรุปวา ภาวะผูนํา  เปนกระบวนการในการใช
อิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนง ใหผูอ่ืนยินยอม  ปฏิบัติเพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายใน
สถานการณหนึ่ง 
  เฮอรเชย และบลันชารด(Hersey & Blanchard, 1974, p.4; อางถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 
2527, หนา 16) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ใชอิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
หรือความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดไว 
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  จากแนวคิดของพฤติกรรมผูนํา จะเห็นวาพฤติกรรมผูนําเปนเรื่องเกี่ยวกับการใช
อิทธิพลซ่ึงเปนอํานาจในตัวของผูนํา เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ ซ่ึงเปน
อํานาจจริงๆ ที่เขามีอยูและอํานาจที่บุคคลนั้นไดรับจากการที่ดํารงตําแหนงซึ่งเปนอํานาจการ
ยอมรับ จนเกิดแรงกระตุนในกลุม ทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ และนําไปสูเปาหมายขององคการ 
 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับผูนํา 
ความหมายของผูนํา 
ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง  พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนํา

กิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล
ระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Follower) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกัน (Shared Purposed) หรือเปนความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุน
บุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  

รังสรรค  ประเสริฐศรี (2544, หนา 13) กลาววา ผูนํา (Leader) เปนบุคคลที่ทําให
องคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูที่มีความมั่นคงและชวยเหลือบุคคล
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม ปจจัยที่ผูนําจะตองเกี่ยวของดวย มีดังนี้  

1)  อิทธิพล (Influence) 
2)  ความตั้งใจ (Intention) 
3)  ผูนําจะมีความรับผิดชอบสวนบุคคล (Personal Responsibility)        
4)  การเปลี่ยนแปลง (Change) 
5)  มีจุดมุงหมายรวมกัน (Shared Purpose)  
6)  มีการจูงใจผูตาม (Follower) 
บุคคลที่ทําหนาที่กําหนดวินิจฉัย ตัดสินใจ ส่ังการ สรางแรงจูงใจ หรือแกปญหา

เกี่ยวกับทรัพยากรและนโยบายทิศทางขององคการ บางเปนระดับกลาง  (ระดับผูจัดการ-
ผูอํานวยการ) บางเปนระดับสูง (ผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ อธิบดี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี) จุดตางของงานในหนาที่ก็คือผูนําในระดับกลาง มักจะมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับคนและการใชทรัพยากรขององคการทําหนาที่ทิศทาง และกลยุทธขององคการ ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงเชนนี้ การบริหารจัดการที่ดีพึงประกอบรวมกับภาวะผูนํา (Leadership) และการ
บริหาร (Management) โดยที่การบริหารจัดการจะเนนที่การวางแผนจัดระเบียบ การควบคุม การ
รักษาระบบและโครงสรางมองใกลสถานภาพเดิมๆ ใหเปนปกติ ขณะที่ภาวะผูนํามุงสรางสิ่งใหม ๆ 
พัฒนาปรับเปลี่ยนมองอะไรไกล ทาทายสิ่งเดิมๆ ใหเปนปกติ ขณะที่ภาวะผูนํามุงสรางสิ่งใหมๆ 
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พัฒนาปรับเปลี่ยนมองอะไรไกล ทาทายสิ่งเดิมๆ มุงทําใหส่ิงที่ถูกตอง การมีภาวะผูนําที่เขมแข็งแต
ขาดการบริหารจัดการที่ดีจะสรางความโกลาหล นําพาองคการไปสูหนาผาได ขณะที่การบริหาร
จัดการที่เขมแข็งแตหัวหนาขาดภาวะผูนําที่ดี เปนการสรางองคการที่มี “ความเปนราชการมาก” 

ฮัลปน (Halpin, 1966, pp. 27-28) กลาววา ผูนําคือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ใน 5 ลักษณะ ดังตอไปนี ้

    1) บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอบุคคลในหนวยงานมากกวาบุคคลอืน่ 
    2) บุคคลที่มีบทบาทเหนือกวาคนอื่น 
    3) บุคคลที่มีบทบาทอันสําคัญที่สุดในการทํางานใหหนวยงานดําเนนิไปสู

จุดหมายที่วางไว 
    4) บุคคลหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นใหเปนผูนาํ 
    5) บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูนําในหนวยงานหรือหัวหนาหนวยงาน 
    สตอกดิลล (Stogdill, 1967, pp. 17-23) สรุปวาทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํามีดังนี้ 
    1) ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Great Man Theory) ทฤษฎีนี้เหมือนกับทฤษฎีที่วาดวย

คุณลักษณะของผูนํา (Trait Theory of Leadership) เชื่อวาลักษณะความเปนผูนํานั้นมีมาแตกําเนิด 
    2) ทฤษฎีสภาพแวดลอม (Environment Theory) เชื่อวาลักษณะความเปนผูนํานั้น

เกิดจากสภาพแวดลอม เวลา สถานที่และโอกาส 
    3) ทฤษฎีบุคคลและสถานการณ (Personal Situational) มีความเชื่อวาความเปน

ผูนํานั้นนอกจากสภาพแวดลอมและสถานการณแลว ความสามารถเฉพาะตัวมีสวนประกอบดวย
ทั้งนี้ ผูนําจะตองมีความฉลาด ความสามารถ รวมทั้งมีผูรวมงานที่ดีดวย 

    4) ทฤษฎีปฏิสัมพันธและความคาดหวัง (Interaction Expection Theory) ทฤษฎีนี้
มีความสําคัญกับองคประกอบ 3 องคประกอบ คอื การกระทํา การปฏิสัมพันธ และการควบคุมทาง
ใจที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ 

    5) ทฤษฎีมนุษยธรรม (Humanistic Theory) เชื่อวา ผูนํานั้นจะตองมีความเขาใจใน
ลักษณะทางธรรมชาติของจิตมนุษยวามีความตองการอะไร บุคคลแตละคนในกลุมมีความสํานึกคิด
และตองการอะไร หากผูที่เปนผูนําเขาใจและสามารถตอบสนองความตองการเหลานั้นจะทําใหเปน
ผูนําในกลุมอยางแทจริง   

    6) ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) เชื่อวาลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย
นั้นจะคิดอยูเสมอวาการที่คนใหอะไรแกผูอ่ืนนั้น ยอมตองการสิ่งตอบแทนที่คุมคากันหรือดีกวา ผูที่
เปนผูนําจะถูกผูตามในกลุมคิดอยูเสมอวาถาใหความรวมมือตามที่ผูนําขอรองแลวผลตอบแทนควร



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

 31 

จะคุมคากัน ถาผูนําใหผลตอบแทนที่คุมคากันไดแลว ผูนํายอมเปนผูที่ยอมรับของผูตามคนอื่นๆ ใน
กลุมดวย 

    ธงชัย  สันติวงษ (2539, หนา 230-239) กลาววา พฤติกรรมผูนําที่ควรแสดงออกที่
เหมาะสม และความรูความสามารถของผูนําหรือทักษะของผูนําในการจัดองคการ ปรับเปลี่ยน
ระบบงาน ตลอดจนแสดงพฤติกรรมในการที่จะเปนผูนําทางความคิดอยางชาญฉลาด หรือเปนผูมี
ยุทธศิลปในการพัฒนาองคการในโครงสรางทั้งระบบ  มีความสําคัญตอผูนําในการสราง
ประสิทธิผลขององคการ บทบาทหนาที่ของผูนําเปนเรื่องของการรูจักใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูกับ
บทบาทหนาที่ 

    เรดดิน (Reddin, 1970, p. 352 ; อางถึงใน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2539, หนา 80)  
เสนอทฤษฎีสามมิติ (3-D Model หรือ 3-D Management) กําหนดวาพฤติกรรมผูนํามี 3 มิติ ดังนี ้

    1) มิติมุงหมาย หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหผูรวมงานเขาใจในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย การติดตอส่ือสาร การประสานงาน เพื่อใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

    2) มิติมุงสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงออกถึงความเปนมิตรมีความ
ไววางใจ สนิทสนมกับเพื่อนรวมงาน เพื่อใหผูรวมงานมีความพอใจในงาน 

    3) มิติมุงประสิทธิผล หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดสถานการณเปนหลัก ถาสถานการณเหมาะสมการบริหารงานจะมี
ประสิทธิผลมาก ถาสถานการณไมเหมาะสมการบริหารงานก็จะมีประสิทธิผลนอย 

    ตามแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ ที่กลาวมานั้น จะเห็นไดวา พฤติกรรมผูนํามี
หลายแบบซึ่งผูบริหารจะแสดงออกในแบบใดก็ตาม มิไดเปนเครื่องยืนยันวาจะนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารได แตการมองวาพฤติกรรมผูนําแบบใดที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของผูรวมงานมากที่สุด ตลอดจนมีขวัญกําลังใจ มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
ทุมเทความสามารถใหแกหนวยงานอยางเต็มที่ ผูวิจัยจึงตองการทราบวาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารที่แสดงออกในการบริหารงานมีลักษณะพฤติกรรมเชนใด โดยศึกษาคนควาทฤษฎีและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนําตามแนวความคิดของ ฮัลปน (Halpin, 1966, p. 98) ที่จําแนก
พฤติกรรมผูนําออกเปน 2 แบบ คือ แบบมิตรสัมพันธ และแบบกิจสัมพันธ 

    1) พฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ  หมายถึง  พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูรวมงานหรือสมาชิกในกลุมทางดานความเขาใจในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย การติดตอส่ือสาร และวิธีการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ประชุม รอดประเสริฐ 
(2539, หนา 26)  กลาววา ผ ูนําจะเปนผูแจกงาน กําหนดระเบียบแบบแผนและวิธีการปฏิบัติงาน
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ตลอดจนชองทางในการติดตอสัมพันธระหวางสมาชิกอยางรัดกุม ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ    
เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey & Blanchard, 1974, p. 33)ที่กลาววาพฤติกรรมผูนําแบบกิจ
สัมพันธเนนความสําคัญของงานเปนหลัก โดยกําหนดใหผูตามดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน
ที่กําหนด มีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑ มาตรฐานและวิธีการทํางานใหผูตามปฏิบัติ มีการ
ติดตอส่ือสารกับผูตามเปนรายบุคคล ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามตําแหนงหนาที่ 
นอกจากนี้  ธงชัย  สันติวงษ (2535, หนา 414) ไดระบุพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธไวเปนขอ ๆ 
ดังนี้ 

     (1) ใหความสําคญักับงานที่ตองปฏิบัติ 
     (2) ถือวาผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหการ

ทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค 
     (3) ผูนําจะดแูลควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
     (4) ไมพยายามมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชาและถือวา

อํานาจการตัดสินใจเปนสิทธิของตนแตผูเดียว 
    สรุป พฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธเปนพฤติกรรมที่เนนความสําคัญของงานเปน

หลัก โดยเนนความเขาใจในการดําเนินงานตามระเบียบแบบแผนและนโยบาย ควบคุมดูแลงาน
อยางใกลชิด ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตามตําแหนงหนาที่และภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 

    2) พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ  หมายถึง  พฤติกรรมผูนําที่แสดงออกถึง
ความเปนมิตรมีความไววางใจใหการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา มี
ความเปนกันเองและอบอุน ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ เฮอรเซย และ บลันชารด (Hersey & 
Blanchard, 1974, p.23) ที่กลาววา พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ มีความสัมพันธกับผูตามที่แสดง
ถึงความเปนมิตร มีการเคารพซึ่งกนัและกัน ความไววางใจในการทํางาน มีการแสดงออกดวยความ
จริงใจ ซ่ึงเปนความอบอุนที่ผูนําแสดงออกตอสมาชิกทั้งกลุมหรือรายบุคคล สวนธงชัย  สันติวงษ 
(2535, หนา 414)  ไดสรุปพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธไวดังนี้ 

     (1) มีความมั่นคงในการเปนผูนํา เห็นคณุคาของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา 
สนใจความสําเร็จ ความทุกข และความสุขของผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

     (2) ไมขัดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา แตกลับคอย
ใหความชวยเหลือ 

     (3) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหมี
อิสระในการทาํงาน 
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     (4) พยายามเสริมสรางใหผูใตบงัคับบัญชามีความจงรักภักดดีวยการใหมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเหน็ และรวมตัดสินใจ 

    สรุปไดวา พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
เปนมิตรใหความวางใจตอเพือ่นรวมงาน มคีวามเคารพซึ่งกันและกัน ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และแสดงความคิดเห็น ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปอยางอบอุนและเปนกันเอง 
 

 2.3.2  บทบาทและหนาท่ีของผูนํา 
     ผูนํามีบทบาทและหนาที่อยางมากมาย  เร่ิมตั้งแตงานบริหารขั้นต่ําสุดจนถึงขั้น
สูงสุดขององคการ  ผูนําในกลุมที่ชอบเผด็จการอาจมีบทบาทหนาที่อยางหนึ่ง  อยางไรก็ตาม
บทบาทและหนาที่ของผูนําทุกแบบก็มีบางประการที่สอดคลองกัน   
    คะเนเซวิค (Knezevich, 1984 ; อางถึงใน สาคร  เนียมบุญเจือ, 2547 หนา 9-11) ได
เสนอบทบาทสําคัญในการบริหารงานของผูนําทางการศึกษาไว 17 ประการ ดังนี้ 
    1) เปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ผูบริหารตองชวยใหบรรลุเปาหมายได จึง
จําเปนตองมีความสามารถในการชี้แจง ทําความเขาใจ เขียนวัตถุประสงคของหนวยงาน จะตองมี
ความรูและทักษะในระบบการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ และการบริหารงานโดยยึด
วัตถุประสงคและผลงาน 
    2) เปนผูกระตุนความเปนผูนํา บทบาทน้ีจะตองมีความสามารถในการจูงใจ 
กระตุน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ มีทักษะในกระบวนการกลุม 
    3) เปนนักวางแผน จะตองมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต 
เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น จะตองมีความรูความเขาใจในการ
วางแผน 
    4) เปนผูตัดสินใจ บทบาทนี้จะตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ของ
การตัดสินใจ และมีความสามารถในการตัดสินใจ 
    5) บทบาทเปนผูจัดองคการ ผูบริหารจําเปนตองออกแบบขยายงาน และกําหนด
โครงสรางขององคการขึ้นใหม ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจพลวัตขององคการและพฤติกรรมของ
องคการดวย 
    6) เปนผูเปล่ียนแปลง ผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสถาบัน เพื่อเพิ่มพูน
คุณภาพของสถาบัน รูวาจะเปลี่ยนแปลงอะไร เปล่ียนแปลงอยางไร และควรเปลี่ยนในสถานการณ
ใด 
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    7) เปนผูประสาน ผูบริหารจะตองเปนผูมีความเขาใจในรูปแบบการปฏิสัมพันธ
ของมนุษย เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีนิเทศงานที่พึงปรารถนาเขาระบบการรายงานที่ดี 
จึงจะสามารถประสานกิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    8) เปนผูส่ือสาร ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการสื่อสารทั้งดวยการพูดการ
เขียน รูจักใชส่ือตางๆ เพื่อการสื่อสาร และควรจะมีความสามารถในการประชาสัมพันธ 
    9) เปนผูแกความขัดแยง เนื่องจากความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเล่ียงได 
ผูบริหารจะตองเขาใจสาเหตุของความขัดแยง จะตองมีความสามารถในการตอรอง ไกลเกลี่ย 
จัดการกับความขัดแยง และแกปญหาความขัดแยงได 
    10) เปนผูแกปญหา เนื่องจากปญหาทั้งหลายไมจําเปนตองลงเอยดวยความขัดแยง 
ปญหาจึงมีความหมายกวางกวาความขัดแยง ผูนําจะตองมีความสามารถในการวินิจฉัยปญหา 
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    11) เปนผูจัดระบบ ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหระบบและ
กระบวนการที่เกี่ยวของ จะตองเขาใจในการนําทฤษฎีทางการบริหารไปใชประโยชน 
    12) เปนผูบริหารการเรียนการสอน ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในระบบการ
เรียนรู ความเจริญ และพัฒนามนุษย เขาใจทฤษฎีการสราง และพัฒนาหลักสูตร มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    13) เปนผูบริหารบุคคล ผูบริหารจะตองมีความสามารถในเทคนิคของการเปนผูนํา 
การเจรจาตอรอง การประเมินผลงาน และการปฏิบัติงาน  
    14) เปนผูบริหารทรัพยากร ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ ความสามารถในการบริหารวัสดุครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษา ตลอดจน
การสนับสนุนจากภายนอก 
    15) เปนผูประเมินผล ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการประเมินความตองการ 
การประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    16) เปนนักประชาสัมพันธ ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการสื่อความหมาย 
รูจักวิธีการสรางภาพพจนที่ดี รูจักพลวัตของกลุม รูจักและเขาใจในการเผยแพรขาวสารดวยส่ือและ
วิธีการตางๆ 
    17) เปนประธานในพิธีการ เปนบทบาทที่จําเปนอยางยิ่งของผูบริหารซ่ึงจําเปน
จะตองใชความสามารถในบทบาทตางๆที่กลาว เพื่อแสดงบทบาทนี้ 
   สวน  วจิิตร  วรุฒบางกูร  (ม.ป.ป., หนา 36) ไดสรุปบทบาทของผูนําไววา 



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

 35 

    1) บทบาทที่มีความสัมพันธตอนักบริหารระดับสูง ไดแก รับนโยบายจากนัก
บริหารระดับสูง แปลนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาทราบ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และเสนอแนะปญหาขอคิด แนวทางปฏิบัติในการทํางาน 
    2) บทบาทเกี่ยวกบัเพื่อนรวมงาน ไดแก เปนผูประสานงานใหความรวมมอืในการ
ปฏิบัติงาน  ใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน 
    3) บทบาทที่เกี่ยวกับผูใตบังคับบัญชา ไดแก เปนผูวางแผนการทํางาน เปนครู เปน
ผูสรางทีมในการทํางาน  เปนผูกระตุนใหเกิดขวัญ และกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน เปนผูแนะนําปรึกษา  
และเปนผูแกปญหาในการทํางาน  รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เปนผูประเมินการ
ปฏิบัติงาน และเปนผูปรับปรุงงาน 
    อนึ่ง ในความคิดที่เกี่ยวกับบทบาทผูนํานั้น  นักทฤษฎีบริหารชาวตางประเทศ  คือ  
วอลล และฮอรคินส  (Wall & Hawkins, 1964, p. 396 ; อางถึงใน Worthington, 1975, p 400) ไดให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในดานหนาที่และบทบาทเพิ่มเติมวา ผูนําตองเปนนักบริหารที่ดี วางนโยบาย 
วางแผน เปนผูเชี่ยวชาญ เปนตัวอยาง เปนสัญลักษณและผูแทนของกลุม สามารถใหคุณ ใหโทษ  
ตัดสินใจ  ส่ังการ รับผิดชอบองคกรหรือหนวยงาน รักษาสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา และเปนผูมีอุดมการณ 
   จากบทบาทหนาที่ผูนําดังกลาวมาแลว จึงสรุปไดวา บทบาทหนาที่ของผูนํานั้น 
หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกในสถานการณตางๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 
โดยเปนศูนยรวมในลูกนอง ชวยเสนอแนะกระตุนใหกําลังใจ ยกยองสรรเสริญ เปนตัวแทนของ
กลุม เมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไป  บทบาทหนาที่ของผูนําก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณนั้นดวย 
    ดังนั้น จึงพอสรุปบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา วามีบทบาทและ
หนาที่เปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาซ่ึงตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน บรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูบริหารตองทําหนาที่ในการ ส่ังการ  เปนตัวแทนหรือสัญลักษณของโรงเรียน 
รับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียน  อํานวยความสะดวกและประสานงานในการดําเนินภารกิจ
ตางๆ 
 

2.3.3 คุณลักษณะของผูนาํท่ีด ี
   ลักษณะของผูนําที่ดีนั้น มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงไวมากมาย  แตก็เปนที่
ยอมรับกันวาไมมีบุคคลใดที่จะมีคุณลักษณะของผูนําที่ดีไปทั้งหมด และผูนําแตละคนไมจําเปนวา
จะมีคุณลักษณะของผูนําที่ดีเหมือนกัน เพราะสถานการณ เวลา สถานที่ และลักษณะขององคการ
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ของแตละคนยอมแตกตางกันไป และยังขึ้นอยูกับลักษณะอุปนิสัยใจคอ  และวิธีการทํางานของแต
ละคนอีกดวย 
   แนวคดิตางๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่ดี  มีนักวิชาการทางการบริหารได
แสดงทัศนะไวดังนี ้
   สุธี  สุทธิสมบูรณ  และสมาน  รังสิโยกฤษณ  (2539, หนา 60-61 ; อางถึงใน  
ทัศนา  แสวงศกัดิ์, 2542) ไดสรุปคุณลักษณะของผูนําทีด่ีไวดังนี ้
    1) มีความเชื่อมั่นและเคารพในความคิดเหน็ของตนเองและผูอ่ืน 
    2) มีความรอบรู  ความสามารถในงานที่ตนมหีนาที่รับผิดชอบ 
    3) มีความคิดริเร่ิมและสนับสนนุใหผูใตบงัคับบัญชามีความคิดริเร่ิมดวย 
    4) มีความเสียสละ 
    5) มีความกระตือรือรนและเขาสังคมไดด ี
    6) มีความซื่อสัตยสุจริต 
    7) มีความกลาในการตัดสินใจ 
    8) มีความสมานไมตรีและสรางสามัคคีกับผูรวมงาน 
    9) มีดุลยพินจิมั่นคงและรอบคอบ 
    10) มีความจงรักภกัดีตองานและผูรวมงาน 
    11) มีความกลารับผิดชอบและยอมรับวามีพันธะตอหนาที ่
    12) เคยมีประสบการณในการปกครองบังคับบัญชาจากหวัหนาแบบตางๆ มาแลว 
    13) มีบุคลิกภาพเขมแข็ง เด็ดเดี่ยว 
    14) มีเหตุมีผล  ยอมรับความจริง 
    15) มีความตื่นตวั  คนควาหาความรูใหมเพื่อพฒันาตนเองอยูเสมอ 
    16) มีความยุติธรรม 
    จากคุณลักษณะผูนําที่ดีตามแนวคิดของนักวิชาการทางการบริหารดังกลาวขางตน
พอจะสรุปไดวา  ผูนําจะตองเปนผูมีความรูดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเร่ิม 
และรูจักปรับปรุงแกไข มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ มีความเขาใจบุคคลทั่วไปและเขากับ
สังคมไดดี มีความกระตือรือรน มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ส่ังการที่ดี มีความอดทนและ
รับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธดี ประสานงานไดดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยอมรับนับถือให
ความชวยเหลือผูอ่ืน  และมีความยุติธรรม 
    พระธรรมปฎก (2544, หนา 22) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไววา 
    1) ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได 
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    2) ตองมีกัลยาณมิตร ตองหาที่ปรึกษาและผูรวมการรวมงานทีดี มีความสามารถ
และแสวงหาปญญาเพิ่มเติมอยูเสมอ 
    3) ตองเปนคนไมประมาท 
    4) ตองเปนคนเขมแข็ง กระตือรือรน เอาจริงเอาจัง แมจะมีอุปสรรค มีอันตราย มี
ปญหาก็ไมยอทอ วางตัวเปนหลักไดและอยูในหลัก ไมหวั่นไหวไปตามเสียง 
    5) ตองทําได และชวยใหคนอืน่ทําได ในสิ่งที่ตองการจะทาํ 
    6) ตองเปนคน มองกวาง มองไกล ใฝสูง ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา คนที่เปนผูนํา
นั้นแนนอนวาปญญาสําคัญที่สุด 
    สรุปไดวา คุณลักษณะของผูนําที่ดี  คือความมีสุขภาพดีทัง้รางกายและจติใจ มี
การศึกษาดี มกีารพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความประพฤติ มีมนุษยสัมพนัธที่
ด ีไมมีความเห็นแกตัว มีความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และเปนผูที่มีความ
ปรารถนาดีตอความดีงามของชีวิต 
 

 2.3.4  ทฤษฎีผูนํา 
   นักวิชาการดานการบริหารทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมาย 
เกี่ยวกับผูนําไวตางกนัดังนี ้
   ภิญโญ สาธร (2526, หนา 256) ใหความหมายของผูนําโดยอาศัยลักษณะ 3 
ประการของผูนํา ดังนี ้
   1) ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึง่ในกลุมคนหลายคนที่มีอํานาจ มีอิทธิพลหรือ
ความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําสั่งของเขาได 
   2)  ผูนํา คือ ผูที่มีอํานาจเหนือในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
   3) ผูนําแตกตางจากหัวหนางานหรือผูบริหาร สองคนนี้อาจจะเปนคนเดยีวกันก็ได
แตไมจําเปนเสมอไป หัวหนางานหรือผูบริหารหลายคนมีอํานาจหนาที่โดยตําแหนง แตไมใชผูนาํที่
แทจริงของกลุม ผูนําที่แทจรงิเปนคนอื่นทีไ่มใชผูบริหาร แตมีอํานาจ มอิีทธิพล และมีความสามารถ
จูงใจคนใหประพฤติปฏิบัติตามความคิดเหน็ ความตองการหรือคําสั่งของเขาไดทั้งที่เขาไมมีอํานาจ
ตามตําแหนงใดๆทั้งสิ้น 
   สมพงศ  เกษมสิน (2526,หนา 210) ไดใหทัศนะวา ผูนํา คือหัวหนาของหนวยงาน
หรือผูใตบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั่นเอง โดยเฉพาะผูนําในการบริหารและจะประจักษชัด
วา ผูนําขององคการหรือหนวยงาน คือ ผูที่บริหารงานของกลุม โดยเฉพาะทําหนาที่อํานวยการ การ
จูงใจ การิเร่ิม การประนีประนอม และการประสานงาน 
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   กิติ  ตยัคคานนท (2537, หนา 21) อธิบายวา ผูนําคือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือ
ไดรับการยกยองขึ้นมาใหเปนหัวหนาและเปนผูตัดสินใจ เนื่องจากเปนผูมีความสามารถในการ
ปกครอง บังคับบัญชา และจะพาผูใตบังคับบัญชา หรือหมูชนไปในทางที่ดีหรือไมก็ตาม 
   ฮัลปน (Halpin, 1966, pp 27-28) ใหนิยามเกี่ยวกับผูนําอยางกวางๆไว 5 อยางดังนี้ 

1) ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับบทบาทมากกวาบุคคลอื่นๆ 
2) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
3) ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ในการใหหนวยงานดําเนนิตามหนทาง

ไปสูเปาหมายที่วางไว 
4) ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
5) ผูนํา คือ ผูที่ดํารงตําแหนงผูนาํในหนวยงานหรือดํารงตําแหนงหวัหนา 
เทอรี่ (Terry, 1982, p. 210) ใหคํานิยามเกี่ยวกับผูนําวา ผูนําคือ ผูที่ใชอิทธิพลหรือ

อํานาจหนาที่ในความสัมพันธ ซ่ึงมีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการโดยใช
กระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

   วรูมและเยตั้น (Vroom and Yetton, 1973, p. 13 ; อางถึงใน ธงชัย  สันติวงษ, 2535, 
หนา 221)ไดศึกษาภาวะผูนําตาม สถานการณที่สําคัญอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ แบบจําลองปทัสฐานการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงไดศึกษาวาตัวแปรจากสถานการณจะมีผลตอความสัมพันธระหวาง
แบบของการตัดสินใจของผูนํากับการปฏิบัติงานของกลุมผูตาม แนวคิดนี้อยูบนพื้นฐานที่วาการมี
สวนรวม (Participation) ในการตัดสินใจของผูตามจะมีผลตอการปฏิบัติงานของกลุม      ผูตาม 
ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหคุณภาพการตัดสินใจ ดีขึ้นและการยอมรับในการ
ตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงานของกลุม 
     ในการนี้ วรูมและเยตั้น ไดเสนอ พฤติกรรมหรือแบบการตัดสินใจของผูนํา ไว 5 
แบบ โดยประกอบไปดวยการตัดสินใจแบบเผด็จการ 2 แบบ(AI และ AII) การตัดสินใจแบบ
ปรึกษา 2 แบบ (CI และ C II) และการตัดสินใจโดยผูนํา และผูตาม รวมกันตัดสินใจหรือเปนการ
ตัดสินใจของกลุม (G II) 1 แบบ ดังรายละเอียดดังนี ้ 
          A I : ผูนําทําการแกปญหาหรือทําการตัดสินใจตางๆ ดวยตัวเอง โดยอาศัยขอมูล
ตาง ๆ ที่เขามีอยู ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  
          A II : ผูนําไดรับขอมูลที่จําเปนจากผูใตบังคบับัญชาแลวกจ็ะทําการตดัสินใจแกไข 
ปญหาดวยตวัเขาเอง โดยที่ผูใตบังคับบัญชาจะไมเขามาเกี่ยวของในการ ชวยวิเคราะห หรือประเมนิ
ทางเลือกที่ใชแกปญหาตาง ๆ  
          C I : ผูนําใชวธีิใหผูใตบังคบับัญชาที่เกี่ยวของรวมในการแกปญหาเปนรายบุคคล
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โดยใชวิธีการใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสเสนอความคิดและขอแนะนําตางๆตอจากนั้นผูนําก็จะทํา
การตัดสินใจเอง ซ่ึงอาจเปนไปหรือไมเปนไปตามขอปรึกษาหารือ หรือความคิดของ
ผูใตบังคับบัญชาก็ได  
           C II : ผูนําใชวธีิใหผูใตบังคบับัญชาทั้งหลายรวมกนัเขามาแกไขปญหาเปนกลุม
โดยมีการรวบรวมความคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ เขามาดวย ตอจากนั้นผูนํากจ็ะลงมือตัดสินใจ
ดวยตัวเอง ซึ่งผลก็ยังคงอาจเปนไปหรือไมเปนไปตามขอปรึกษา หรือความคิดที่ไดจาก
ผูใตบังคับบัญชาเลยก็ได  
          G II: ผูนําใชวธีิใหผูใตบังคบับัญชาทั้งหลายรวมกนัเขามาแกไขปญหาเปนกลุม 
โดยที่ผูนําและผูใตบังคับบัญชาจะเขามาชวยระดมความคดิและประเมินทางเลือกตาง ๆ และ
พยายามทีจ่ะใหไดทางเลือกที่เปนของกลุมที่จะใชแกไขปญหา 
            สําหรับตัวแปรกลางจากสถานการณ ที่ทฤษฎีนี้นํามาศกึษาวามีผลตอ
ความสัมพันธระหวางแบบการตัดสินใจ หรือพฤติกรรมการตัดสินใจของผูนํากับการปฏิบัติงานของ
กลุม ไดแก  
           1. จํานวนของขอมูลที่เหมาะสมในการแกปญหาของผูนําและผูตาม  
           2. ความเปนไปไดในการยอมรับการตัดสินใจแบบเผด็จการของผูใตบังคับบัญชา  
          3. ความเปนไปไดในการรวมมือของผูใตบังคับบัญชา เมื่อใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  
         4. ขนาดของความขัดแยงระหวางผูใตบังคบับัญชาในการเลือกทางเลือกของการ
แกปญหา  
          ปญหาที่ตองพจิารณาไมมีความชัดเจนและตองการการตดัสินใจที่สรางสรรค แบบ
จําลองปทัสฐานของการมีสวนรวมของวรูมและเยตั้น ไดเสนอคําถาม 7 คําถาม ใหผูนาํไดถาม
ตัวเองกอนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการตัดสนิใจแบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงคําถาม 3 คําถามแรก (A, B, C) 
เพื่อชวยใหแบบการตัดสินใจที่เลือกมีคุณภาพมาก สวนคาํถาม 4 คําถามหลัง (D, E, F, G) เพื่อขจัด
แบบการตัดสนิใจที่ไมเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา คําถามทั้ง 7 ไดแก  
          A. ปญหานี้ตองการการพิจารณาอยางมีคณุภาพหรือเปลา  
          B. ทานมีขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจอยางมีคุณภาพสูงหรือไม  
          C. ปญหามีลักษณะชัดเจนหรือไม  
          D. การยอมรับการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชามีความสําคัญตอการปฏิบัติตาม
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม  



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

 40 

 
          E. ถาทานตั้งใจจะทําการตัดสินใจดวยตวัเองแลว แนใจไดหรือไมวาจะเปนที่
ยอมรับโดยผูใตบังคับบัญชา  
          F. จะเชื่อใจผูใตบังคับบัญชาไดแคไหน วาจะมุงหาคําตอบโดยอาศัยพืน้ฐาน
ผลประโยชนขององคการเปนสําคัญ  
          G. ขอขัดแยงระหวางผูใตบังคับบัญชาจะมทีางเกิดขึ้นหรือไม หากเปนไปตาม
คําตอบที่เห็นชอบแลว  

 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 รูปแบบการตัดสินใจของวรูมและเยตั้น  
(ที่มา : ธงชัย สันติวงษ,2535 หนา 221) 
 

           ลักษณะของปญหาที่แตกตางกัน ก็ไดมีการประมวลเขากับแบบการตัดสินใจตามที่
ปรากฏในภาพที่ 1 ซ่ึงจะเปนการชี้ใหเห็นแบบการตัดสินใจของผูนํา ที่จะเลือกปฏิบัติใน
สถานการณที่แตกตางกันออกไป และเพื่อใหเขาใจดียิ่งขึ้นขอเสนอตัวอยางการตัดสินใจดังนี้ 
ตัวอยาง หากผูนําจะทําการตัดสนิใจเปลี่ยนแปลงเวลาเขางาน-เลิกงาน ใหมีความคลองตัวในการ
ทํางานมากขึ้น ผูนําอาจเลือกถามเปนลําดับเปนขอ ๆ (A,B,C,D,E,F,G) ที่ปรากฏอยูในภาพ 4 
จนกระทั่งสามารถไดวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ  
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   ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของเฮอรเซย บลันชารด (Hersey & Blanchard, 1974, 
p. 23) เปนแนวคิดที่เนนคุณลักษณะของผูตามที่เปนองคประกอบสําคัญของสถานการณในการ
พิจารณาพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิภาพมีแบบผูนํา 4 แบบ ดังนี้ 
   1) แบบบอกกลาว หมายถึง รูปแบบผูนําแบบสั่งการและกําหนดทางการทํางานที่
ชัดเจนเปนแนวทางสําหรับพนักงาน ความพรอมของพนักงานต่ํา 

   2) แบบขายความคิด หมายถึง การที่ผูนําใหพนักงานไดพิจารณาปจจยัภายใน    
ตาง ๆ กอนตัดสินใจ ความพรอมของพนักงานปานกลาง 

   3) แบบมีสวนรวม หมายถึง ผูนาํใหการสนับสนุน และสงเสริมใหผูอ่ืน
เจริญกาวหนาโดยการแนะนาํ และพัฒนาทกัษะในการทํางาน ความพรอมของพนักงานปานกลาง 

   4) แบบมอบหมายงาน หมายถึง ผูนําสั่งการและใหการสนับสนุนเพียงเล็กนอย 
พนักงานมีความรับผิดชอบในงานอยูแลวในสถานการณทํางานนั้น ความพรอมของพนักงานสูง 
 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซยและบลันชารด (Hersey and 
Blanchard's Situational Leadership Theory) เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Banchard, 1969 
; 1977 , 1982 อางถึงใน ยุคล  Yukl, 1994, pp. 104-108) ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
เพื่ออธิบายภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลมาจากตัวแปรกลางของสถานการณตอพฤติกรรม 
แบบของผูนํา พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 2 แบบ ไดแก พฤติกรรมมุงงาน และ พฤติกรรม               
มุงความสัมพันธ ซ่ึงคลายกับพฤติกรรมมุงสรางโครงสรางและพฤติกรรมมุงสรางน้ําใจของ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ  พฤติกรรมมุงงาน คือ ผูนําที่กําหนดรายละเอียดและขอบเขตของงาน
แกผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะบอกใหรูวาผูใตบังคับบัญชาตองทําอะไร อยางไร ที่ไหน และเสร็จเมื่อไร 
พฤติกรรมมุงความสัมพันธ คือผูนําที่พยายามและรักษาความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา โดยให
โอกาสในการติดตอไดสะดวก และใหการสนับสนุนผูตามในทุก ๆ ดาน ตัวแปรกลางจาก
สถานการณ ที่นํามาพิจารณาในที่นี้ ไดแกวุฒิภาวะหรือความพรอมของผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม 
ซ่ึงในที่นี้จะเนนไปที่ความพรอมในการปฏิบัติงานของผูตาม ซ่ึงจะประกอบไปดวยความพรอม 2 
ดานที่มีความสัมพันธกันไดแก 1.ความพรอมในการปฏิบัติงาน ไดแก ทักษะและความรู
ความสามารถทางเทคนิคของผูตามในการปฏิบัติงาน 2. ความพรอมทางดานจิตใจ คือการที่ผูตามมี
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองในอันที่จะปฏิบัติงานตาง ๆ อันเนื่องจากการมีทักษะ ความรู
ความสามารถที่จะใชในการปฏิบัติงาน ผูตามที่มีความพรอมสูงจะมีทั้งความสามารถและความ
เชื่อมั่นในตนเองที่จะทํางาน ผูตามประเภทนี้ตองการมีความรับผิดชอบและตั้งความมุงมั่น
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สวนผูตามที่มีความพรอมต่ํา จะขาดทั้งความรู ความสามารถ และ
ความเชื่อมั่น จึงทําใหไมอยากรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวยตนเอง  
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ภาพ  5  แสดงความสัมพันธของทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซย และบลันชารด  
(ที่มา : ยุคล (Yukl, 1994, p. 105) 
 
           วุฒิภาวะหรือความพรอมของผูตาม (Follower Maturity) สามารถแบงออกไดเปน 
4 ระดับ และมีความตอเนื่องกัน ตั้งแตความพรอมระดับต่ําสุด (M1) ไปสูความพรอมในระดับกลาง 
(M2 และ M3) จนถึงความพรอมในระดับสูงสุด (M4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 แสดงการจําแนกตอเนื่องของความพรอมของผูตาม 4 ระดับ ของเฮอรเซย และบลันชารด 
(ที่มา : ยุคล (Yukl, 1994, p. 105) 
 

 จากการศึกษาพบวา เมื่อผูตามมีความพรอมในการปฏิบัติงานต่ําสุด (M1) ผูนําควร
ใช พฤติกรรมมุงงานใหมาก โดยการชี้แนะ (Directing) ใหผูตามไดรูถึงรายละเอียดและขอบเขต
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ของงาน รวมทั้งตั้งวัตถุประสงค มาตรฐาน และวิธีการทํางานใหงายและชัดเจน ทั้งนี้เพราะผูตาม
ขาดความรูความสามารถ และความเชื่อมั่นในตนเอง สวนพฤติกรรมมุงความสัมพันธใหใชนอย
ที่สุด เมื่อผูตามมีความพรอมในระดับปานกลาง (M2 และ M3) ผูนําควรเพิ่มพฤติกรรมมุง
ความสัมพันธใหมากขึ้น ลดพฤติกรรมมุงงานใหนอยลง โดยการใหการสนับสนุน ทุก ๆ ทาง และ
ปรึกษา ผูตามเพื่อแสวงหาความคิดและขอเสนอแนะในการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ใหการยกยอง
และสนใจ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรูความสามารถใหแกผูตาม สวนผูตามที่มีความพรอมใน
ระดับสูงสุด (M4) ผูนําควรลดพฤติกรรมมุงงานและมุงความสัมพันธใหนอยที่สุด แตใหใชวิธีการ
มอบหมายงาน แทน ทั้งนี้เพราะผูตามมีความรูความสามารถ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงไมตองการการชี้แนะหรือสนับสนุน แตตองการรับผิดชอบและมีอิสระในการ
เลือกทิศทาง และวิธีการทํางานดวยตนเอง 
  
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  7  แสดงพฤติกรรมผูนํากับความพรอมของผูตามจากทฤษฎีภาวะผูนําตาม สถานการณของ 
             เฮอรเซย และบลันชารด อางถึงใน ยุคล (Yukl, 1994, p. 106)  

 
   นอกจากนั้น การศึกษายังชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําที่จะสงผลใหเกิดภาวะผูนําที่มี

ประสิทธิภาพนั้น อาจถูกหนวงเหนี่ยวโดยตัวแปรจากสถานการณ คือความพรอมของผูตาม ดังภาพ
ที่ 6 และ 7  (ดูลูกศร 1 และ 2) แตผูนําก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มระดับความพรอมของผูตาม
ใหสูงขึ้นได โดยการพัฒนาตัวสอดแทรกขึ้นมา สําหรับตัวแปรสอดแทรกที่จะพัฒนาขึ้นนั้นไมมี

ขนาดของ 
พฤติกรรมผูนํา 

มาก 

นอย 

พฤติกรรมมุงสรางความสัมพันธ 

พฤติกรรมมุงงาน 

ต่ํา สูง 

M1 M2 M3 M4 
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รูปแบบที่แนนอนและอาจจะใชเวลาไมกี่สัปดาห หรือยาวนานเปนปที่จะทําใหผูตามมีระดับความ
พรอมสูงขึ้นตามตองการ ตัวอยางเชน การใชพฤติกรรมชี้แนะ สําหรับผูนําที่มีระดับความพรอมต่ํา
ใหนอยลง แตใหโอกาสในการทํางานบางอยางเปนอิสระมากขึ้น เมื่อผูตามสามารถทําไดสําเร็จ
ยอมจะเพิ่มความรู ทักษะ และความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ยิ่งกวานั้นผูนําควรใหการชื่นชมและ 
ยกยอง เพื่อเสริมแรงในดานอารมณและสังคมของผูตามมากขึ้นดวย อันจะทําใหผูตามมีความพรอม
สูงขึ้นได  

   ตามทฤษฎีวิถีทางและเปาหมาย กลาววา ผูนําสามารถชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาให
ไปตามวิถีทางนําไปสูเปาหมาย ผูนําเลือกใชพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดกับความตองการ และ
สถานการณการทํางานของผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาจากองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้ 

    1) พฤติกรรมผูนํา  
    2) คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา  
    3) คุณลักษณะของงาน  
    4) การจูงใจ  
    ทฤษฎีวิถีทางและเปาหมาย เชื่อวา พฤติกรรมแตละแบบของผูนํา จะมผีลตอ

แรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชาแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูใตบังคับบัญชาและคุณลักษณะงาน จากองคประกอบดังกลาวสามารถรวมกลุมเปน 2 สวนคือ 
พฤติกรรมผูนําและสถานการณเอื้ออํานวย 
 

2.4  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟทส 
 
  กริฟฟทส (Griffiths, 1956, pp. 243-253) ไดใหความเหน็เกี่ยวกับพฤตกิรรมผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาวา ควรประกอบดวยพฤติกรรม 7 ประการ คือ 
  2.4.1 การมีความคิดริเร่ิม (The School Administrator As an Initiator) หมายถึง  ผูบริหาร
ที่ดีและเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน มักจะแสดงพฤติกรรมที่มีจุดเนนที่สําคัญ คือ เปนผู
ที่มีความคิดริเริ่มงานใหม ๆ กําหนดเปนแผนงานใหสนองวัตถุประสงคขององคการผูนํา หรือ
ผูบริหารจะตองเปนผูที่ทํางานหนักอยูเสมอ จึงกลาวไดวา ลักษณะพฤติกรรมพื้นฐานทั่วไปของผูนํา
หรือผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จ ตองมีความคิดริเร่ิมรวมอยูดวยอยางเดนชัด และยังเกี่ยวของ
กับการแสดงออกถึงความเปนผูนําในเรื่องที่เกี่ยวการพิจารณา ตัดสินใจในการแกไขปญหาใด ๆ นั้น 
จะตองแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางถูกตองเสียกอน เปนบุคคลที่มีจิตใจกวาง เปดโอกาสให
สมาชิกหรือผูรวมงาน บุคคลที่เกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการแกปญหาดวย นอกจากนี้
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ผูบริหารการศึกษายังตองอุทิศ ทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย เพื่อใหงานที่ริเร่ิมใหม เหลานั้น
บรรลุผลสําเร็จดวยความเอาใจใส หาความรูใหม ๆ มาเพิ่มเติมอยูเสมอ จนบางครั้งลืมความเหน็ด
เหนื่อย เพราะไดรับผลประโยชนตอบแทนทางใจ 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม หมายถึง นัก
บริหารการศึกษาที่ดี มักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเร่ิมงานใหมๆขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัด
ระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี ผูนํามักจะเปนคนทํางานหนักอยูเสมอ เพ่ือใหงานที่เขาริเริ่มใหมๆ 
เหลานั้นบรรลุผลสําเร็จ ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อทํางานใหมๆ ของตนประสบความสําเร็จจนบางครั้ง
ก็ลืมความเหน็ดเหนื่อย เพราะไดรับผลประโยชนตอบแทนทางใจ 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26) ผูนําในฐานะเปนผูมีความคิดริเร่ิม หมายถึง 
ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมจะเปนบุคคลที่มีสติปญญาไหวพริบดี พรอมกับมีความคิดกาวหนาใน
การที่จะคิดริเร่ิม คิดคนหาวิธีที่จะบริหารงานใหทันสมัยและเจริญรุงเรือง 
   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิม หมายถึง ผูนําหรือ
ผูบริหารท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเริ่มงานหรือโครงการใหมๆ ที่ทันตอเหตุการณละ
สอดคลองกับความตองการในปจจุบัน การเปนผูบริหารหรือผูนําจะตองทํางานหนักอยูเสมอเพื่อให
งานที่ตนคิดริเร่ิมทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ 
  2.4.2 การรูจักปรับปรุงแกไข (The School Administrator As an Improver) หมายถึง  
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมคอยกระตุนผูรวมงาน ปรับปรุงการทํางานดวยการสนับสนุนใหกําลังใจไดมี
โอกาสทํางานดีขึ้นอยูเสมอ ผูนําหรือผูบริหารจะเปนบุคคลที่สามารถดูแลรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของตนเองไวได และในขณะเดียวกันก็ตองการใหบุคคลที่อยูรอบขางมีความสามารถใน
ลักษณะนี้ดวย การใหผูรวมงานทํางานไดดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยการสนับสนุน และให
โอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงแกไขการทํางาน ส่ิงที่ผูบริหารสนับสนุน และใหโอกาสผูรวมงาน
ในการปรับปรุงการทํางาน นั่นคือ การสงเสริมใหสมาชิกขององคการ มาใหคําปรึกษาแนะนําดวย
วิธีการดังกลาวนี้ จะทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูนําจะพยายามหาทาง
สงเสริมใหผูรวมงานมีความเจริญเติบโตในแขนงอาชีพ และวิธีการทํางานใหม ๆ ใหผูรวมงานอยู
เสมอ 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง 
พฤติกรรมอีกดานที่นักบริหารการศึกษาแสดงออกใหเห็น ก็คือการเปดโอกาสและแสวงหาโอกาส
ใหครูไดปรับปรุงตนเองในอาชีพการสอน เขาจะเปนคนคอยกระตุนและใหกําลังใจแกครูใหทํางาน
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และปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น สนับสนุนผูใตบังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุงวิธีทํางานที่ดีกวา
วิธีเดิมอยูเสมอ เปนผูเสนอแนวทางวิธีทํางานแบบใหมๆ ใหกับเพื่อนรวมงาน 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26) ผูนําในฐานะเปนนักปรับปรุงแกไข หมายถึง 
ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมจะเปนบุคคลที่ชางสังเกตการบริหารงานอยางสม่ําเสมอจึงนําผลที่สังเกต
ไดนี้มาปรับปรุงแกไขพัฒนาการบริหารงานใหเหมาะสมตอสถานการณ 
   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนํา
หรือผูบริหารการศึกษาที่มีพฤติกรรมคอยแนะนํากระตุน และใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงานเพื่อ
ปรับปรุงการทํางาน หาวิธีการทํางานใหมๆ ใหเพื่อนรวมงานอยูเสมอ 
  2.4.3 การใหการยอมรับนับถือ (The School Administrator As an Recognizer) หมายถึง  
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมสนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคและยอมรับนับถือผูอ่ืนเมื่อเขาทํางาน
ประสบผลสําเร็จ เปนผูที่รอบรูเทาทันเหตุการณคาดการณเร่ืองราวตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความ
เขาใจถึงความรูสึก เจตคติของผูอ่ืนทั้งบุคคลในองคการและผูที่เกี่ยวของที่อยูภายนอกองคการ ผูนํา
มีความกระตือรือรนที่จะรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารมีความสามารถที่จะ
มองเห็นและยอมรับเกี่ยวกับความสามารถผูรวมงานแตละคน รูจักนําเอาศักยภาพที่แฝงอยูในตัว
ของแตละคนมาใชใหเปนประโยชนเพื่อเปนการสรางทีมงานที่ดี รูจักใหกําลังใจยอมรับผลสําเร็จ
ของผูรวมงาน ไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน เปนผูเขาใจและมองเห็น
ปญหาของผูรวมงาน รูจักยกยองชมเชยตอหนาคนอื่น เมื่อเขาทํางานเสร็จ 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง 
คนอื่นๆ เมื่อเขาทํางานประสบความสําเร็จ ผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูใหกําลังใจและใหคําชมเชย
ยอมรับในผลสําเร็จของเพื่อนรวมงาน ไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอื่น มาเปนของตนเพราะเมื่อ
ผูใตบังคับบัญชาทํางานสําเร็จนั้น หมายความวา เราเองก็เปนผูบริหารที่ดีที่สามารถบริหารให
คนทํางานบรรลุเปาหมายขององคการได หนาที่ของผูบริหาร คือ พยายามดึงเอาความสามารถของ
บุคคลที่แฝงอยูในตัวออกมาใหใชปรากฏและมองใหเห็นถึงปญหาของคนอื่นๆ ในการทํางานพรอม
กับเรา ชมเชยและยกยองเพื่อนรวมงานตอหนาคนอื่นๆ เมื่อเขาทํางานสําเร็จเพื่อเปนกําลังใจให
ทํางานอื่นๆ เพื่อหนวยงานตอไป 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26)  ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง 
ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมนี้มักจะเปนนิติบุคคลที่มีนิสัยสุขุมรอบคอบ ยอมรับนับถือจากผูรวมงาน 
เปนผลใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่น 
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   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนํา
หรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมยอมรับผูอ่ืนเมื่อเขาทํางานประสบผลสําเร็จ จักใหกําลังใจ ยอยอง ชมเชย 
ยอมรับผลสําเร็จของผูรวมงาน ไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน รูจักดึงเอา
ศักยภาพที่แฝงอยูในตัวของผูรวมงานมาใชใหประโยชน เปนผูที่เขาใจและมองเห็นปญหาของ
ผูรวมงาน รูจักยกยองชมเชยตอหนาบุคคลอื่นเมื่อเขาทํางานสําเร็จ 
  2.4.4 การใหความชวยเหลือ (The School Administrator As a Helper) หมายถึงผูบริหาร
ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความหวงใยดูแล เปนที่ปรึกษาและชักนําในการปฏิบัติงานใหเกิดความ
อบอุนแกผูรวมงาน เปนบุคคลที่ชวยเหลือใหผูรวมงานประสบความสําเร็จ ทั้งในดานอาชีพและ
ชีวิตสวนตัว สงเสริมใหมีความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน สรางบรรยากาศใหสมาชิกผูรวมงาน 
มีความรูสึกอิสระในการสรางสรรคงาน ทามกลางสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยมิตรภาพ ปราศจากการ
ขมขูบังคับ เปนผูที่ทําใหสมาชิกมีความมั่นใจและมองเห็นความสําคัญของวิชาชีพที่กระทําอยู ดูแล
สวัสดิการ ดวยความเอาใจใสอยางแทจริง ตลอดจนดานสุขภาพพลานามัยและความปลอดภยัในการ
ทํางานของสมาชิกในองคการ หนวยงานหรือโรงเรียน ผูนําหรือผูบริหารยอมรับวา ทุกคนใน
องคการหนวยงานหรือโรงเรียนยอมมีปญหาบางเปนธรรมดา ผูนําหรือผูบริหารยอมรับวา ทุกคนใน
องคการใหการสนับสนุน ใหกําลังใจใหคําแนะการแกปญหา แมวาตัวผูนําเองจะไมใชเปนผู
แกปญหาก็ตาม ผูนําหรือผูบริหารพรอมเสมอที่จะชวยเหลือใหสมาชิกสามารถคนพบวิธีการ
แกปญหาที่เกิดขึ้น 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง นัก
บริหารการศึกษาที่ดีจะตองพรอมเสมอที่จะชวยแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาติดขัดและ
จะตองมีความหวงใยและกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือครูใหมๆ หรือครูเกาที่มีปญหามา    
ขอความชวยเหลือจากตน 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26)ผูนําในฐานะเปนผูใหความชวยเหลือ 
หมายถึง ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมนี้จะเปนบุคคลที่มีนิสัยเอื้อเฟอเผ่ือแผแกเพื่อนรวมงาน คอยให
ความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงาน ทั้งในขณะปฏิบัติหนาที่และเวลาอื่น ผูนําประเภทนี้จะเปนนัก
บริหารที่คอยดูแลความเดือดรอนของผูใตบังคับบัญชาอยางดี 
   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) การใหความชวยเหลือ ผูนําหรือผูบริหารที่มี
พฤติกรรมพรอมเสมอที่จะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4.5 การโนมนาวจิตใจ (The School Administrator As an Effective Speaker) หมายถึง  
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมสามารถพูดจูงใจใหหมูคณะหรือสมาชิกปฏิบัติงานดวยความรวมมือรวมใจ
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และประสานสัมพันธกัน จะตองคอยโนมนาวจิตใจและตอกย้ําคานิยมและความเชื่อดวยคําพูดและ
การกระทําเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการพูดเปนสิ่งที่จะตองปรากฏใหเห็นเดนชัด สําหรับ
ความสําเร็จของผูบริหารดวยความสามารถพูดตอบุคคลและบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาพฤติกรรมของกริฟฟทส (Griffiths) พบวาแสดงออกใหเห็นเดนชัด คือ ความสามารถใน
การพูดโนมนาวจิตใจคนทั้งกลุมบุคคลภายในองคการและภายนอกองคการ ส่ิงที่ตองแสดงออกให
บุคคลทั้งหลายรับรูโดยอาศัยความสามารถในการพูดของผูนําหรือผูบริหาร ไดแก สภาพความ
เปนอยูขององคการ ส่ิงที่องคการจะทําหรือเปาหมาย ส่ิงที่ตองการขององคการ หากผูนําหรือ
ผูบริหารไมสามารถพูดในสิ่งเหลานี้ใหชัดเจนแจมแจง ดวยวิธีการสื่อความหมายใหผูเกี่ยวของได
เขาใจแลว ความรวมมือหรือการมีสวนรวมของสาธารณชนก็คงไมเอื้ออํานวยตอความสําเร็จของ
การเปนผูนําขององคการได ดังนั้น ผูนําหรือผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษา 
ซ่ึงจะเปนการสรางเสนหใหผูอ่ืนเชื่อถือ มีศรัทธาในตนมีความจริงใจในสิ่งที่ตนพูดเพื่อใหงานมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง 
สามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกันจะตองมีความสามารถ
ในเชิงการใชภาษาเพราะสิ่งนี้จะสรางเสนห ความศรัทธาและความเชื่อถือ อยางไร ก็ตามจะตองมี
ความจริงใจในคําพูดดวย 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26) ผูนําในฐานะเปนนักพูด หมายถึง ผูนําที่มี
ลักษณะพฤติกรรมนี้เปนบุคคลที่มีความสามารถในการพูดและมีปฏิภาณดี โดยสามารถที่จะ       
โนมนาวจิตใจของผูฟงใหคลอยตามและชื่นชมคําพูดหรือขอเสนอแนะของตนเอง ซ่ึงผูบริหารที่มี
คุณสมบัติลักษณะนี้จะไดเปรียบบุคคลอื่น เพราะสามารถสั่งการได โดยผูรับคําสั่งคลอยตามและ
เห็นดวย 
   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือ
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมสามารถพูดโนมนาวใหผูรวมงานหรือใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความ
รวมมือรวมใจและประสานสัมพันธกัน และเปนผูทีมีความสามารถในการใชภาษาซึ่งจะเปนการ
สรางเสนหใหผูอ่ืนเชื่อถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจในสิ่งที่ตนพูด เพื่อใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว 
  2.4.6 การประสานงาน (The School Administrator As a Co-ordinator) หมายถึง  
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถประสานงานไดอยางดีเยี่ยม กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
วางแผน การปรับปรุงนโยบายและมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตามแผน เปนผูประสานงาน
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ใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจและมีความเขาใจอันดีตอกัน นอกจากประสานกับบุคคลใน
องคการแลวยังจําเปนตองประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อนําเขามารวมการดําเนินงานและ
รวมกันแกปญหาจนเปนเรื่องที่นาพอใจ ผูนําตองเปนผูที่ใหความสนใจกับบุคคลทั้งหลาย เปนผูที่มี
จิตสํานึกและเรียนรูความรูสึกของคนอื่นได พรอมเสมอที่จะเสนอความคิดตอบุคคลตาง ๆ ซ่ึงลวน
เปนพื้นฐานของการประสานงาน  ผูมีความรูความสามารถและหมั่นฝกฝนเกี่ยวกับการเขียนการพูด 
สําหรับใชเปนประโยชนในการสื่อความหมาย ถายทอดความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูนําหรือ
ผูบริหารจะไมหมกมุนอยูกับเทคนิคหรือวิธีการของตนเองเทานั้น แตสงเสริมใหมีความรวมมือใน
หมูสมาชิก  ผูรวมงานใหมีการทํางานอยางประสานสัมพันธกลมกลืนใกลชิดกันมากกวา 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานผูรวมงานทั้งหมด พยายามประสานความชวยเหลือสนับสนุนใหบรรลุ
จุดมุงหมายและภารกิจขององคการ บางครั้ง  บางคราวอาจจะกระทําตนเปนผูตามที่ดีดวยก็ได โดย
การยอมรับและสนับสนุนการทํางานของผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน เมื่อเห็นวาผูอ่ืนจะสามารถทํางาน
ดังกลาวไดดีกวา 
   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูประสานงาน หมายถึง           
เขาจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการกระตุนใหผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมในการวางแผน 
และสนับสนุนใหเกิดการรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุกๆฝายตามแนวที่ยึดถือในปจจบุนั 
ผูบริหารก็คือผูที่สามารถประสานงานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ มีความเขาใจซึ่งกันและกัน 
ถึงแมงานบางเรื่องที่ผูบริหารยังไมเขาใจหรือไมถนัด แตก็จะเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูอ่ืนที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางมาทํางานรวมกันใหเกิดความสําเร็จของหนวยงานไดเปนอยางดี 
   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26) ผูนําในฐานะเปนผูประสานงาน หมายถึง 
ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมนี้ จะมีความสามารถในการกระตุนใหผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมใน
การวางแผนงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ผูบริหารที่มีพฤติกรรมนี้ 
จะตองเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี เปนพิเศษที่จะสามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาเขามารวมงานอยาง
เต็มใจ และมีความเขาใจดีตอกัน 
   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูประสาน หมายถึง ผูนําหรือผูบริหาร
ทีมีพฤติกรรมในการกระตุนใหผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและกระตุน
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผน ผูนําจะตองเปนผูประสานใหคนทํางาน
รวมกันอยางเต็มใจ 
  2.4.7 การเขาสังคมไดดี (The School Administrator As a Social Man) หมายถึง 
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเขากับคนในสังคมไดดี ถือวา การเขาสังคมเปนภารกิจที่สําคัญของ
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ผูบริหาร สามารถอยูกับผูอ่ืนไดทั้งในและนอกองคการ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพยสวนตัว
ในบางโอกาส เพื่อนําบุคคลตาง ๆ เขามาสนับสนุนการทํางานในองคการ การเขาสังคมเปน
พฤติกรรมที่จําเปนจะละเวนเสียมิได ซ่ึง กริฟฟทส (Griffiths) ไดกําหนดคุณลักษณะไววา ผูบริหาร
เปนผูที่มีความนาไววางใจไดมาก ไมโลเลหรือมีถอยคําที่กลับไปกลับมา มีความมั่นคงแนวแน 
รักษาคํามั่นสัญญา เปนผูที่มีอารมณอยูกับรองกับรอยกับสถานภาพ ผูที่มีความสุภาพ ออนโยน       
มีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และมีไมตรีจิตตอบุคคลทั้งหลาย ดังนั้นการเขาสังคมในระดับ  
ตางๆ ผูบริหารตองเรียนรูและปรับปรุงตนเองไดเสมอ 

   มีผูกลาวสนับสนุนแนวคิดของ กริฟฟทส ไวดังนี ้ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534, หนา 78)  ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ภารกิจ

อันหนึ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหารก็คือการเขาสังคม เขาจะตองอยูกับคนเปนจํานวนมาก ภายใน
องคการ หรือ ภายนอกองคการเพื่อนําบุคคลตางๆ ใหมาสนับสนุนการทํางานของตนในองคการ 
ดังนั้น การเขาสังคมในระดับตางๆ ผูบริหารมีความจําเปนตองเรียนรูและปรับตนเองใหเหมาะสม
อยางไรก็ตามนักบริหารที่ดีจําเปนจะตองเลือกใชเวลากับสังคมใหไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
นักบริหารบางคนใชเวลากับสังคมมากเกินไปจนงานประจําตองเสียหายตอเวลาปฏิบัติของตน เขา
จะตองมีความสม่ําเสมอ อดทน และเปนมิตรอยูเสมอกับคนทั่วไป 

   วิพากย  โรจนแพทย (2534, หนา 20-26) ผูนําในฐานะเปนผูเขากับสังคมไดดี หมายถึง 
ผูนําที่มีลักษณะพฤติกรรมนี้มีจุดเดนที่เปนคุณสมบัติของตนเอง คือ เปนคนที่มีความรูความสามารถ 
บุคลิกภาพและการโนมนาวจิตใจที่เอื้อตอกระบวนการกลุมและสามารถอยูกับคนจํานวนมากได
โดยเปนที่รักและยอมรับทั้งในองคการและนอกองคการสามารถชี้นําชักชวนใหบุคคลตางๆ ใหมา
สนับสนุน การทํางานของตนเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในการรวมมือทํางานกับสังคม
สวนรวมไดอยางดีเลิศ 

   สมบัติ  อํ่าสาลิกา (2545, หนา 28) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือ
ผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเขากับคนในสังคมได ถือวาการเขาสังคมเปนภารกิจที่สําคัญของ
ผูนํา ผูนําสามารถอยูกับคนไดทั้งในและนอกองคการ ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตางๆผูนําจะตอง
เรียนรูและปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม 
 จากลักษณะรูปแบบ และพฤติกรรมผูนําตามที่นักบริหาร นักวิชาการทางการบริหารและ
นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดมาทั้งหมด พอสรุปไดวาแบบผูนําโดยสวนรวมจะมีแนวพิจารณา จาก
ลักษณะวิธีการใชอํานาจ และลักษณะวิธีการทํางานแบบของผูนําจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆ 
ของผูนําที่แสดงออกมาในการปฏิบัติงานไมวาจะยึดองคการ บุคคล หรือ ประสานประโยชนของ
องคการและบุคคลเขาดวยกันหรือยึดสถานการณเปนหลัก พฤติกรรมที่แสดงออกของผูนําจะ
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ปรากฏออกมาในรูปของความคิดริเร่ิม การใหการชวยเหลือ การปรับปรุงแกไข  การใหการยอมรับ
นับถือ การพูดโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การเปลี่ยนแปลง การเขาสังคมไดดี และตอง
ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีกับคนในกลุมหรือในองคการดวย 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
    นพมาศ  บุญถนอม (2543, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ตราด ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตราด ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการ
ยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงานและดานการ
เขาสังคมไดดี อยูในระดับสูง และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสบการณแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
    ยุรี  บูรณโกศล (2544, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัย จําแนกตาม
เพศ วุฒิการศึกษา บุคลิกภาพ และความสัมพันธของผูบริหารกับครู โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียน ต่ํากวา 10 ป กับผูบริหาร
โรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียน ตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   วสันต  ชางนาค (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปรากฏวาอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดบัมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
การเขาสังคมไดดี  ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการรูจักปรับปรุง
แกไข  ดานการโนมนาวจิตใจ  ดานการใหความชวยเหลือ  และดานการประสานงานผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ที่อยูในโรงเรียนตางประเภทกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   สกาวรัตน  สูสุข (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูนํา 
ของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความ
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คิดเห็นของครูในสถานศึกษาเขตเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 อยูในระดับมากทั้ง 7 ดาน ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมผูนํา จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน  
 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   ไอเคน  (Aiken, 1977, p. 5075-A)  ไดทําการวิจัยพฤติกรรมความเปนผูนําของ
บุคคลที่จะดํารงตําแหนงผูอํานวยการทองถ่ินของโรงเรียนอาชีวศึกษาในรัฐแทนเนสซี่ ผลการวิจัย
พบวา  ผูอํานวยการไดประเมินคาการทํางานจริงของตนมากกวาความคิดเห็นของอาจารย  ทั้ง
ผูอํานวยการและอาจารยมีความเห็นในดานเนนงานและเนนบุคคลแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูอํานวยการและอาจารยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรจะเปนของผูบริหาร ดานเนนงาน  
และดานเนนบุคคล  มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เปนจริงกับ
พฤติกรรมที่ควรจะเปนของผูอํานวยการ  และอาจารยตางกัน ผูบริหารควรมีพฤติกรรมดานเนนงาน
และดานเนนบุคคล สูงกวาที่ควรจะเปนในปจจุบัน 

   เวิธธิงตัน (Worthington, 1975, p. 1237-A) ไดใชแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม
ความเปนผูนําของอาจารยใหญ โดยใชกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน ซ่ึงประกอบไปดวยศึกษาธิการ 
อาจารยใหญ  ผูชวยอาจารยใหญ  และหัวหนาแผนก  เมื่อมุงหาความสัมพันธระหวางการที่อาจารย
ใหญ  พิจารณาความเปนผูนําของตนเองกับการที่ศึกษาธิการ  ผูชวยอาจารยใหญ  และหัวหนาแผนก  
เปนผูพิจารณา ซ่ึงสรุปผลไดวาอาจารยใหญเห็นพองกันกับพฤติกรรมความเปนผูนําของตน
ศึกษาธิการมีแนวโนมที่จะเห็นพองกับพฤติกรรมความเปนผูนําของ  อาจารยใหญผูชวยอาจารย
ใหญและหัวหนาแผนกไมเห็นดวยกับความเขาใจในพฤติกรรมความเปนผูนําของอาจารยใหญ
ศึกษาธิการและอาจารยใหญ มีความเห็นแตกตางกันทั้งในดานมุงงานและดานมุงสัมพันธ  แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญ ผูชวยอาจารยใหญไมไดขัดแยงกบัอาจารยใหญในเรื่องพฤติกรรมความเปน 
ผูนําหัวหนาแผนกไมเหน็ดวยกับอาจารยใหญในดานมุงงาน  แตดานมุงสัมพันธไมแตกตางกันใน
บรรดาผูที่ใหคะแนนพฤติกรรมดานมุงงานและดานมุงความสัมพันธ ต่ํากวามัธยฐานนัน้  ปรากฏวา  
หัวหนาแผนกจํานวนมากกวากลุมอื่นในบรรดาผูที่ใหคะแนนพฤตกิรรมดานมุงงาน  และดานมุง
สัมพันธสูงกวามัธยฐานนัน้  ปรากฏวา  ศึกษาธิการมีอัตรามากกวากลุมอื่น 
   ทอมสัน (Thomson, 1980, p. 4296) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนํากับประสบการณทางการศึกษาของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเนบรัฐกา 
(Nebraska) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาการศึกษาอบรมอยางเปนทางการ 
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ประสบการณทางการบริหารของอาจารยใหญและจํานวนครูใตบังคับบัญชา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมผูนํามิติมุงสัมพันธและมิติมุงงานประสบการณของอาจารยใหญ และขนาดของโรงเรียน 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนํามิติมุงสัมพันธและมิติมุงงาน 

   เบิรค (Burke, 1983, p. 3762) ไดศึกษาแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่สงเสริม
บรรยากาศขององคการและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยใชแบบสอบถาม LPC และ 
OCDQ กับกลุมตัวอยางที่เปนครูมัธยมศึกษา แลผูบริหารโรงเรียน ในเครือ เชาวนิมิชชัน 18 แหง
พบวา ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับบรรยากาศองคกรไมมีความสัมพันธกัน แบบผูนํากับความ
พึงพอใจในการทํางานก็ไมสงเสริมหรือสอดคลองกับแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 18 แหง มี
ความแตกตางกัน บรรยากาศขององคการที่ไดรับการยอมรับจากครูจะเปนแบบปดมากกวาแบบเปด 
ครูสวนมากมีความพึงพอใจในการทํางาน และประสานสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและยอมรับ
ดวยดีจากครูผูสอนคอนขางสูงจากการทํางานแบบปด ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับความ
เชื่อถือยอมรับจากภายนอกจึงจะไดรับความรวมมือดวยดี 

  จากผลงานวิจยัดังกลาวขางตน สวนใหญจะมุงศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 
สถานศึกษา พอสรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารที่ปฏิบัติงานใหประสบการณความสําเร็จ งานมี
ประสิทธิผลนั้น มีองคประกอบหลายดาน เชน ดานภาวะผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
บุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถ ซ่ึงแตละดานของผูบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร   และยังพบวาพฤติกรรมผูนํามีสวน
สัมพนัธกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานครูและบุคลากรอยูในระดับคอนขางสูง ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองพัฒนาคุณลักษณะตางๆ ของตนใหเหมาะสม เพื่อสงผลใหการจัด
การศึกษาประสบความสําเร็จ   
 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหผูวจิัย 
สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดนําบทสรุปของหลักการ แนวทาง และงานวิจัย
ของแตละทานมาวิเคราะห สังเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการกําหนดขอบขายเนื้อหา และกรอบ
แนวคิดของการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงประกอบดวย 

 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมการแสดงออก
ของผูนําวาผูนําจะทําอยางไรจึงจะสามารถทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  พฤติกรรมตาม
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แนวคิดของ กริฟฟทส(Griffiths, 1956, pp. 243-253) ไดใหขอคิดในเรื่องพฤติกรรมผูนําการบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงนักบริหารการศึกษามักจะมีพฤติกรรมที่ปรากฏออกมาใหเห็น 7 ประการ ดังนี้ 

1) การมีความคิดริเร่ิม    
  ผูบริหารตองเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมใหมๆ ขึ้น และมีแผนงานที่จัดระเบียบ ขั้นตอนไว

เปนอยางดี เพื่อใหแผนงานนั้นสนองวัตถุประสงคขององคการ และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 
ผูบริหารตองเปนคนทํางานหนักอยูเสมอ จึงกลาวไดวา ลักษณะพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมพื้นฐาน
ทั่วไปของผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จ ตองมีความคิดริเร่ิมรวมอยูดวยอยางเดนชัด 

 2) การรูจักปรับปรุงแกไข 
  ผูบริหารตองมีลักษณะของผูแสวงหาแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการทํางานอยาง

สม่ําเสมอ สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงาน เขาอบรมสัมมนา เชิญวิทยาการมาเพิ่มพูนความรูใหกับ
บุคลากรในโรงเรียน เปดโอกาสและแสวงหาโอกาสใหครูไดปรับปรุงตนเองในการพัฒนาวิชาชีพ 
โดยผูบริหารจะเปนคนคอยกระตุน และใหกําลังใจแกครูใหทํางาน และปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยู
เสมอ  

 3) การใหการยอมรับนับถือ 
  อธิบายวา ผูบริหารตองมีลักษณะของการยอมรับนับถือ หมายความวา ผูบริหารตอง

สราง ความยอมรับนับถือใหเกิดขึ้นในหนวยงาน และยอมรับนับถือผูอ่ืน เมื่อเขาทํางานประสบ
ความสําเร็จ เปนผูใหกําลังใจ และใหคําชมเชย ยอมรับในผลสําเร็จของเพื่อนรวมงาน ไมฉวยโอกาส
เอาผลงานคนอื่นมาเปนของตน   

 4) การใหความชวยเหลือ 
  อธิบายวา ผูบริหารตองมีลักษณะของผูใหการชวยเหลือ หมายความวา ผูบริหารตอง
พรอมที่จะเสนอชวยแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาติดขัดและจะตองมีความหวงใย ดูแล 
เปนที่ปรึกษา และชักนําในการปฏิบัติงานใหเกิดความอบอุนแกผูรวมงานที่มีปญหามาขอความ
ชวยเหลือ ทั้งปญหาในการทํางานและเรื่องสวนตัว เอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานทุกคน รวมทั้ง
สนับสนุนบุคลากรใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน   

 5) การโนมนาวจติใจ 
  อธิบายวา ผูบริหารตองมีลักษณะและความสามารถในการพูด หมายความวา ผูบริหาร

มีความสามารถพูดจูงใจใหผูรวมงาน ปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน ตองมี
ความสามารถในเชิงการใชภาษา คอยโนมนาวจิตใจ ตอกย้ําคานิยมและความเชื่อดวยคําพูดและการ
กระทํา การศึกษาพฤติกรรมผูนําของกริฟฟทส (Griffiths) พบวา ในความแตกตางระหวางผูบริหาร



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

 55 

ที่ประสบผลสําเร็จ กับผูบริหารที่ประสบความลมเหลวมีส่ิงที่แสดงออกใหเห็นเดนชัด คือ 
ความสามารถในการพูดโนมนาวจิตใจคนทั้งในองคการและภายนอกองคการ   
 6) การประสานงาน 

  ผูบริหารตองเปนผูประสานงานที่ดี หมายความวา ผูบริหารตองเปนผูมีความสามารถ
ประสานงานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจ นอกจากประสานกับบุคคลในองคการแลว ยัง
สามารถประสานงานกับบุคคลในชุมชน สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงานอื่น ๆ ใหมีสวนรวม
ชวยเหลือและรวมแกปญหาในองคการดวย ซ่ึงพฤติกรรมดานนี้มีความสําคัญมากที่จะชวยให
องคการประสบผลสําเร็จ   

 7) การเขาสังคมไดด ี
  ผูบริหารตองมีลักษณะการเขาสังคม ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติไววา ผูนําเปนผูที่มีความ

นาไววางใจไดมาก ไมโลเล หรือมีถอยคําที่กลับไปกลับมา มีความมั่นคงแนนอน รักษาคํามั่นสัญญา 
เปนผูที่อารมณอยูกับรองกับรอย มีจิตใจที่ตรงไปตรงมาไมเปนคนเจาเลห ไมประพฤติปฏิบัติใด ๆ 
ที่เกินเลยจากความเหมาะสม พอดีกับสถานภาพของตนเอง เปนผูที่มีความสุภาพ ออนโยน มี
อัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผและมีไมตรีจิตตอบุคคลทั้งหลาย ดังนั้นการเขาสังคมในระดับตาง ๆ 
ผูบริหารมีความจําเปนตองเลือกและใชเวลาใหเขากับสังคมใหไดอยางถูกตองและเหมาะสม   

 


