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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึงพฤติกรรมผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน

ระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตามตัวขอดังตอไปนี้  
 2.1  ความเปนมาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร  
  2.1.1  ความเปนมาของการจัดการศกึษาระดบักอนประถมศกึษาในสังกดัอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร 
  2.1.2  นโยบาย และยทุธศาสตรการพฒันาเด็กกอนประถมศกึษาในสังกดัอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร 
  2.1.3  นโยบาย เปาหมายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  
 2.2  การบริหาร 
   2.2.1  ความหมายของการบริหาร 
   2.2.2  ผูบริหารและผูนํา 
 2.3  พฤติกรรมผูนํา 
  2.3.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนํา 
  2.3.2  พฤติกรรมแบบมุงสมัพันธ 
  2.3.3  พฤติกรรมแบบมุงงาน 
 2.4  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  2.4.1  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน  
  2.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.4.3  ความสามัคคีของครู  
 2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
  2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.6  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย  
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2.1  ความเปนมาของโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑล 
       กรุงเทพมหานคร 
 
 การศึกษาเอกชนเปนการจัดการศึกษาที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด โดยใชทรัพยากรหลัก
ที่เปนคน ทุนทรัพย และวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน
ของบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น (สํานักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532, หนา ค)   
  การจัดการศึกษาเอกชนไดเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยจัดในวดัวงับาน
ในสมัยตาง ๆ และคณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน ไดเขามาเผยแพรศาสนาและเสนอหนังสือใหกับ
ประชาชนที่สนใจ จึงทําใหโรงเรียนราษฎรเปนที่กลาวถึงของชาวไทยเปนอยางยิ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5
ไดนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกเขามาจัดในประเทศไทย และเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ในรัชกาลที่ 6 ไดเปล่ียนชื่อจากโรงเรียนเชลยศักดิ์มาเปนโรงเรียนบุคคลอยูใน
ความควบคุมดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และ พ.ศ. 2461 ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎรฉบับแรกและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบุคคลเปนโรงเรียนราษฎร และในป พ.ศ. 2518 รัฐบาล
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับที่ 2 จนกระทั่งป พ.ศ. 2525 ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนซึ่งเปนกฎหมาย ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันและเรียกจากชื่อ “โรงเรียน
ราษฎร” เปน “โรงเรียนเอกชน” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532, หนา 1-2)   
 การจัดการศึกษาของประเทศที่ผานมา เอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประชากร
ควบคูกับรัฐอยางตอเนื่อง ในสวนของการกํากับดูแลการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีคุณภาพนั้น 
รัฐไดประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร เพื่อใชในการควบคุมและดูแล และใน พ.ศ. 2476 
ไดมีการประกาศจัดตั้งเปนกองโรงเรียนราษฎร  สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการข้ึน 
มีหนาที่ ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม และพัฒนาโรงเรียนราษฎรทั่วประเทศ และในป พ.ศ. 2518 
ไดปรับปรุงกองโรงเรียนราษฎรขึ้นเปนหนวยงานระดับกรม คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนโดยใหโรงเรียนดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงไดแก สถานศึกษา
หรือสถานที่ที่บุคคลจัดการใหการศึกษาในระดับต่ํากวาชั้นปริญญาตรี แกนักเรียน ทุกผลัดรวมกัน
เกินเจ็ดคนขึ้นไป โดยผูจัดตั้งโรงเรียนอาจจะเปนบุคลทั่วไป หรือนิติบุคคลบริษัทจํากัด หรือ
หางหุนสวน มูลนิธิ สมาคมหรือสหกรณกไ็ด แตทั้งนี้ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545 
จําแนกลักษณะของโรงเรียนเอกชนไวดังนี้ (1) การศึกษาในระบบโรงเรียน แบงออกเปน  2 ประเภท 
คือประเภทสามัญ และประเภทอาชีวศึกษา (2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ (3) รูปแบบ
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การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห สําหรับการจัดการศึกษาของเอกชนจะมีลักษณะพิเศษ 
แตกตางไปจากการจัดการศึกษาของภาครัฐหลายประการ เชน การลงทุน ลักษณะการจัดตั้ง 
การดํารงตําแหนงของผูนํา ระดับชั้นปที่เปดสอน เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
2532, หนา 21) 
 ในปจจุบันมีพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ท่ีมีผลบังคับใชแลว นั่นคือ พระราชบัญญัติ
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดกลาวถึง โรงเรียนเอกชนวา สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษา
ไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบงเปนโรงเรียนในระบบ หมายความวา โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน และโรงเรียนนอกระบบหมายความวา 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา 
โดยจะตองประกอบดวยบุคลากรที่ครบถวน ไดแก นักเรียน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ 
ผูบริหาร ครู ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา เหลานี้เปนตน โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ และกลุมงานดังกลาว
สามารถเสนอนโยบายเกี่ยวกับเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 สรุปไดวาเอกชนเปนผูบุกเบิกการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และมีบทบาท
ในการจัดการศึกษาควบคูกับการจัดการศึกษาของรัฐมาโดยตลอด เนื่องจากอดีตรัฐมีศักยภาพไมเพียงพอ 
ที่จะจัดการศึกษาใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง จึงเปดโอกาสและสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนทุกระดับ

และทุกประเภท ดังนั้นการศึกษาเอกชนจึงไดมีบทบาทสรางสรรคและพัฒนาประชากรสวนหนึ่ง
ของประเทศใหมีความรู ความสามารถ ผลผลิตดานทรัพยากรบุคคลที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เอกชนจํานวนมาก ไดเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนา สรางความกาวหนาใหแกประเทศ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การเมืองการปกครองเปนที่ประจักษ
อยางชัดเจนในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศชาติตลอดมาจนกระทั่งในปจจุบันรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดใหความสําคัญแกโรงเรียนเอกชนอยางชัดเจน โดยไดระบุไว
ในมาตรา  81 ใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไวเชนกันในมาตรา 12 ใหเอกชนมีสิทธิ
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ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 45 ระบุใหรัฐกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 231) 
 2.1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาไดเผยแพรเขามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในโครงการศึกษา พ.ศ. 2541 ซ่ึงในโครงการศึกษาประกอบดวยลําดับขั้นของการศึกษา 
ไดแกการเลาเรียนเบื้องแรก (มูลศึกษา) การเลาเรียนเบื้องตน (ประถมศึกษา) การเลาเรียนเบื้องกลาง 
(มัธยมศึกษา) การเลาเรียนเบื้องสูง (อุดมศึกษา) 
 โรงเรียนมูลศึกษาเบื้องแรกเปนโรงเรียนอนุบาล บุรพบท และโรงเรียน กข. นโม 
ซ่ึงรับเด็กอายุภายใน 7 ขวบเขาเรียน ซ่ึงจัดเฉพาะบุตรหลานขาราชการฝายในวังเทานั้น 
 โรงเรียนอนุบาลแหงแรกในประเทศไทย เอกชนเปนผูจัดตั้งขึ้นเรียกวาโรงเรียนกุลสตรี
วังหลัง โดยแหมมโคล (Miss Edna Sana Cole) ไดสงเสริมใหนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาอนุบาลศึกษา
ตามแบบฟรอเบลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อกลับมาใหเปดแผนกสอนเด็กอนุบาลขึ้นในโรงเรียน 
โดยสอนเด็กอายุ 3-6 ป มีครูชวยสอนเรียกวาพี่เล้ียง จะดูแลตั้งแตการรับประทานอาหาร มารยาท 
นิสัยของเด็กและจัดกิจกรรมเรียนปนเลน เพื่อใหเด็กสนุกสามารถคิดทําสิ่งตาง ๆ ดวยตัวของเด็กเอง 
(วิไล ธนวิวัฒน, 2541, หนา 10; สมาคมครูโรงเรียนราษฎร, อินเทอรเน็ต, 2550) 
 พ.ศ. 2466 หมอมเจาหญิงพิจิตจิราภาไดทรงต้ังแผนกอนุบาลขึ้นในโรงเรียนราชินี
โดยปรับปรุงวชิาการสอนและอบรมเดก็ขึ้นใหมดวยพระองคเอง โดยยดึแนวมอนเตสเซอรี่ (Dr Maria 
Montessori) และ ฟรอเบล (Friedrich Froebell) เปนหลัก มุงสอนใหเด็กชวยตนเองมีการฟอนรํา
แบบไทย เพื่อฝกนิสัยเด็กใหนิยมในศิลปะประจําชาติ (วิไล ธนวิวัฒน, 2541, หนา 11; สมาคมครู
โรงเรียนราษฎร, อินเทอรเนต็, 2550) 
 พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศขึ้น เปนโรงเรียนอนุบาลของรัฐแหงแรก 
มีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนนี้

ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจํานวนมาก ทําใหรัฐขยายโรงเรียนอนุบาลเพิ่มขึ้นในตางจังหวัด
เกือบทุกจังหวัดโดยมจีุดประสงคเพื่อจัดใหเปนตัวอยางแกหนวยงานอื่น ๆ (หรรษา นิลวิเชียร,  2534, 
หนา 8) 
 2.1.2  นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร 
 นับตั้งแตมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา นโยบายของรัฐ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา เปนอยางมาก โดยมุงที่จะเตรียมความพรอมใหแก
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เด็กกอนประถมศึกษา กอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา
(0-5 ป) ระยะยาว  2545 – 2549 ขึ้นเปนครั้งแรก และนํานโยบายและแผนการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนประถมศึกษา (0-5 ป) นี้ไปสูการปฏิบัติในชวงนโยบายของรัฐ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
เด็กกอนประถมศึกษา โดยจัดการศึกษากอนประถมศึกษาใหมีคุณภาพทั่วถึง 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนไป รัฐสนับสนุนใหองคกรบริหารสวนทองถ่ิน (องคการ
บริหารสวนตําบล, เอกชน และชุมชน) แตยังเกิดความสับสนในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ในหลายประการดังตอไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 62) 
   1)  ความแตกตางในดานคุณภาพและมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก 
   2)  ครูพี่เล้ียงเด็กยังไมไดรับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเทาที่ควร 
   3)  งบประมาณดานการศึกษายังจัดสรรไดไมสอดคลองกับสภาพจริงกับความจําเปน
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับนี้ไมใชการศึกษา

ภาคบังคับ จึงไมไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ 
   4)  ความขาดแคลนในเรื่องจํานวนครูพี่เล้ียงเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   5)  การกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ไมสามารถกระทําไดอยางเปนรูปธรรมเทาที่ควร 
 ในปจจุบันศูนยพัฒนากอนประถมศึกษาสวนใหญจัดโดยรัฐ โดยที่รัฐบาลยังขาดการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนในสัดสวนหรือบทบาทที่เอกชนจะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระดับนี้

ทําใหมีผลกระทบตอการลงทุน เอกชนเกิดความไมแนใจในแนวนโยบายของรัฐ 
 สําหรับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 – 2559 
ไดดําเนินการจัดทําและนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แตยังมีประเด็นสําคัญ ๆ  ที่ตองพิจารณาอยู 
3 ประการคือ 
 ประการที่ 1 หนวยงานที่นําเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษา
ในระยะ พ.ศ. 2550-2559 มี 2 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย นอกเหนือจากทั้ง 2 กระทรวงที่นําเสนอนโยบาย และยุทธศาสตรในระดับชาติแลว 
ในกระทรวงสาธารณสุขก็มียุทธศาสตรสําหรับพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษาเองดวย 
 ประการที่ 2 การกําหนดชวงเด็กกอนประถมศึกษา ของทั้ง 2 กระทรวงยังไมตรงกัน กลาวคือ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอายุเด็กกอนประถมศึกษาเปน 0-5 ป และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษยกําหนดเปน 0-6 ป คณะรัฐมนตรีมีมติใหทั้ง 2 กระทรวงไปหารือ เพื่อหาขอยุติ
ใหเหมาะสมกับหลักสากล 
 ประการที่ 3 ชวงระยะเวลาของการนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
กอนประถมศึกษามีระยะเวลาหรือชวงที่แตกตางกันในแตละหนวยงานที่นําเสนอคือ กระทรวงศึกษาธิการ
นําเสนอในแผนระยะยาว คือ พ.ศ. 2549-2559 กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร
ในชวง พ.ศ. 2549-2551 และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนําเสนอในชวง 
พ.ศ. 2551 – 2553 
 ยุทธศาสตรสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติตอการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษาในระยะยาว 
พ.ศ. 2549-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 

กระทรวงศกึษาธิการ 
(2550 – 2559) 

กระทรวงพฒันาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย          
(2551-2553) 

กระทรวงสาธารณสุข                 
(พ.ศ. 2549 – 2551) 

- ยุทธศาสตรการสงเสริม 
  พัฒนาการเดก็ 
  กอนประถมศึกษา 
- ยุทธศาสตรการสงเสริม 
  พอแมและผูที่เกี่ยวของ 
  เพื่อพัฒนาเดก็ 
  กอนประถมศึกษา   
- ยุทธศาสตรการสงเสริม 
  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 
  การพัฒนาเดก็ 
  กอนประถมศึกษา        

 

- ยุทธศาสตรเตรียมความพรอม 
  สังคมไทยเพือ่การพัฒนาเดก็ 
  กอนประถมศึกษา 
- ยุทธศาสตรพัฒนาผูเล้ียงดเูด็ก 
  กอนประถมศึกษา 
- ยุทธศาสตรจดัสภาพแวดลอม 
  ส่ือกระบวนการในการพฒันา 
  เด็กกอนประถมศึกษา        
 
 

- ยุทธศาสตรการสงเสริมบริการ 
  ทางการแพทยในการพัฒนาเด็ก 
  กอนประถมศึกษา       
- ยุทธศาสตรพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็ก 
  ใหมีศักยภาพ 
- ยุทธศาสตรพฒันาเดก็กอนประถมศกึษา 
  ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด 
- ยุทธศาสตรประชาสัมพันธและพัฒนา 
  ส่ือเพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก 
  กอนประถมศึกษา        
- ยุทธศาสตรการจัดการปรับปรุง 
  กฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาเด็ก 
  กอนประถมศึกษา        

(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 62) 
 ถึงแมยุทธศาสตรทั้ง 3 หนวยที่เสนอนั้นมีจุดเนนที่แตกตางกันอยูบาง ในรายละเอียดปลีกยอย 
แตก็เปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษายุทธศาสตรที่ทําโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
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เนนความสําคัญของการเตรียมความพรอม ในการศึกษาขึ้นสูงตอไป กระทรวงสาธารณสุข

เนนสุขภาพอนามัยพัฒนาการใหสมวัย สวนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เนนในเรื่องการเตรียมสังคมและความมั่นคงของมนุษย เนนในเรื่องการเตรียมสังคมใหพรอม
เพื่อการพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษาถายุทธศาสตรพัฒนาเด็กกอนประถมศึกษาของทั้ง 3 หนวยงาน
ไดมีการบูรณาการเขาหากัน จะสงผลใหเด็กกอนประถมศึกษา ไดมีพัฒนาการอยางรอบดานเรียนรู
อยางมีความสุข และเจริญเติบโตตามวัยอยางมีคุณภาพ 
 2.1.3  นโยบาย เปาหมายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 1 ใน 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษากอนประถมศึกษาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แตไมได เปนการศึกษาภาคบังคับ  
 การศึกษากอนประถมศึกษาเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการดูแลและการศึกษาที่จัดใหกับ

เด็กแรกเกิดถึง 6 ป ซ่ึงการจัดการศึกษาในแตละระดับจะมีการจัดการ และพัฒนาใหมีความสอดคลองกับ
วัยของผูเรียนในแตละระดับและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 การศึกษากอนประถมศึกษาของประเทศไทยนั้นปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

ฉบับที่ 7 (2535-2539) ที่นโยบายการศึกษามุงถึง  
   1)  จัดการศึกษาและสงเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่เปนประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาวะความตองการพื้นฐานตามวัย ตั้งแตปฏิสนธิและการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   2)  สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการบริการเพื่อเตรียมความพรอม
อยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศ สวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
สําหรับเด็กกอนประถมศึกษาโดยสอดคลองกับนิยามการศึกษากอนประถมศึกษา เริ่มในป พ.ศ. 2540 
กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรกอนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ขึ้น 3 หลักสูตรดังน้ี 
หลักสูตรกอนประถมศึกษาแรกเกิด 1 ป หลักสูตรกอนประถมศึกษา อายุ 1-3 ป หลักสูตร
กอนประถมศึกษาอายุ 3-6 ป 
 การศึกษากอนประถมศึกษาของประเทศไทยนั้นปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

ฉบับที่ 7 (2535-2539 ที่นโยบายการศึกษามุงถึง  
   1)  จัดการศึกษาและสงเสริมการอบรมเลี้ยงดูที่เปนประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาวะความตองการพื้นฐานตามวยั ตั้งแตปฏิสนธิและการพัฒนาคณุลักษณะทีพ่งึประสงค 
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   2)  สงเสริมใหเด็กกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการบริการเพื่อเตรียมความพรอม
อยางนอย 1 ป กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศ สวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
สําหรับเด็กกอนประถมศึกษาโดยสอดคลองกับนิยามการศึกษากอนประถมศึกษา เริ่มในป พ.ศ. 2540 
กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรกอนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ขึ้น 3 หลักสูตรดังนี้ 
หลักสูตรกอนประถมศึกษาแรกเกิด 1 ป หลักสูตรกอนประถมศึกษา อายุ 1-3 ป หลักสูตรกอนประถมศึกษา
อายุ 3-6 ป 
 ตอมาในป พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร
ระดับกอนประถมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรกอนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 
ไดรางหลักสูตรกอนประถมศึกษาฉบับปรับปรุงและนําเสนอเขาที่ประชุมรับฟงความคิดเห็น 
ซึ่งผูเขารวมประชุมมีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประชาชนทั่วไป ตลอดจนพอแมและผูปกครอง 
มติที่ประชุมใหเปล่ียนชื่อหลักสูตรกอนประถมศึกษาเปนหลักสูตรการศึกษากอนประถมศึกษา 
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 หลักสูตรการศึกษากอนประถมศึกษาไดมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณที่สุด ทั้งนี้ดวยความรวมมือจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับกอนประถมศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษากอนประถมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญผูนํา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก ครูและผูเกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ 
จนไดหลักสูตรการศึกษากอนประถมศึกษา พ.ศ. 2546 จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษา
กอนประถมศึกษาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป และหลักสูตรการศึกษากอนประถมศึกษาสําหรับ
เด็กอายุ 3-6 ป 
 

2.2  การบรหิาร 
 
2.2.1  ความหมายของการบริหาร 

 การบริหาร  (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง 
ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ หรือมีความหมายใกลเคียงกับ
คําวา “Minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช หรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ 
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 ไซมอน (Simon, 1991, p. 163) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิงตาง ๆ 
ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ผูนําไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติ
ทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูนําตัดสินใจเลือกแลว 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่น ๆ (2545, หนา 18-19)  ไดใหความหมายของการบริหาร
ไวในหนังสือองคการ และการจัดการฉบับสมบูรณ ไววา การบริหาร คือกลุมของกิจกรรม ประกอบดวย 
การวางแผน (planning) การจัดองคกร (organizing) การสั่งการ (leading/directing) และการควบคุม 
(controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน 
และดวยจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลครบถวน 
 การบริหาร  คือ  ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น การทํางานตาง ๆ 
ใหลุลวงไปโดยอาศัยคนอื่นเปนผูทําภายในสภาพองคการที่กลาวนั้น ทรัพยากรดานบุคคลจะเปน
ทรัพยากรหลักขององคการ ซ่ึงคนเหลานี้จะเปนผูใชทรัพยากรดานวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมทั้งขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อผลิตสินคา หรือบริการออกจําหนาย และตอบสนอง
ความพอใจใหกับสังคม  (Drucker, 1980, p. 202) 
 กลาวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง การใชศาสตร และศิลปในการที่จะนําเอาทรัพยากร
ที่มีอยูในองคการไมวาจะเปนคน เครื่องจักร วัตถุดิบ เงินทุน มาใชในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถวน 

2.2.2  ผูบริหารและผูนํา 
 เซลซิงค (Zaleznik, 1986, p. 54; อางถึงใน วิทยา  ดานธํารงกูล, 2546, หนา 244) ไดอธิบาย
ความแตกตางระหวาง ผูบริหาร กับผูนําไววา 
 ผูบริหาร (Manager) หมายถึงผูที่จัดสรรทรัพยากรตางๆใหมีความเหมาะสม ลงตัว 
อันจะนาํไปสูวัตถุประสงคที่วางไว 
 ผูนํา (Leader) หมายถึงผูที่โนมนาว จูงใจบุคคล หรือกลุมคนใหกระทําในสิ่งที่แตกตาง 
ส่ิงที่ยากลําบาก หรือส่ิงที่ดีขึ้น 
 ทั้งบทบาทการเปนผูบริหาร และบทบาทการเปนผูนํา ตางมีความสําคัญตอองคการ 
อยางไรก็ตามคุณสมบัติของผูบริหาร และผูนํานั้นแตกตางกัน คนที่มีภาวะความเปนผูบริหารสูง 
อาจเปนผูนําที่แย ในทางกลับกันผูที่เปนนักบริหารที่มีความสามารถอาจขาดภาวะผูนําก็เปนได
(วิทยา  ดานธํารงกูล, 2546, หนา 244) 
 บทบาทความเปนผูนํา (Leader Role) เปนบทบาทหนึ่งของการบริหารตามแนวทางของ
มินซเบิรก (Mintzberg’s Managerial Role) คือ ผูนํามีหนาที่ที่จะตองทําใหงานในหนวยงานของตน



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

10 
 

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสานกับหนวยงานอื่นๆเพื่อความสําเร็จขององคการ ดังนั้น
ผูนําจะตองทําหนาที่แนะนํา ส่ังการ เสริมสรางแรงจูงใจและสรางเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะทําใหลูกนอง
ตั้งใจทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ หนาที่ในการเปนผูนํานี้ รวมไปถึงการวาจางบุคลากร 
การอบรมสัมมนา การสั่งการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนชั้น และการใหออกจากงาน 
 

2.3  พฤติกรรมผูนํา 
 

  2.3.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนํา 
 จากการศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรมผูนําไดมีผูใหความหมายดังตอไปนี้  
 พฤติกรรมผูนํา คือ พฤติกรรมใด ๆ ที่บุคคลไดรับมอบหมายเปนพิเศษหรือไดรับแตงตั้ง
ใหกระทํา หรือพฤติกรรมผูนํา เปนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งทําใหกลุมบุคคลดําเนินการ
ไปในทิศทางที่ตองการรวมกัน (Shartle, 1956; อางถึงใน อารีรัตน หิรัญโร, 2532, หนา 34)  
 ฟดเลอร (Fiedler, 1967, pp. 112-114) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูนําวาเปนการกระทําและ

การปฏิบัติตนของผูนําที่มีตอสมาชิกในกลุมในขณะที่มีการปฏิบัติงานรวมกัน ในการอธิบายและ
วิเคราะหพฤติกรรมผูนํานั้น โอเวน (Owens, 1987, p. 128) ไดกลาววา ไมควรมุงแตเพียงผูนํานั้น
เปนอยางไร แตตองดูวาผูนําทําอะไรในการที่จะชวยกลุมโดย มีการจัดการภายในกลุมเพื่อพัฒนา
ใหไดผลผลิตรวมกนั และประสบผลสําเร็จในงานที่ทําอยู 
 ดังนั้นจากความหมายของพฤติกรรมผูนํา ในการที่จะศึกษาพฤติกรรมผูนํา จึงไดมีการศึกษา
ทั้งตัวผูนํา  คือ  ภาวะผูนําและพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกมาดวย 
   1)  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
    ทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan leadership studies) 
เปนการศึกษาเกี่ยวกับภาวะพฤติกรรมผูนําที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซ่ึงเกิดขึ้นในเวลา
ใกลเคียงกับภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลิตผลของกลุม
เพื่อใชเปนสาเหตุในการปฏิบัติงานของผูบริหารวา มีความสัมพันธตอความมีประสิทธิภาพหรือ 
ไมมีประสิทธิภาพ ทําการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพของผูบริหาร  
ซ่ึงทําใหเกิดผลประโยชนที่แตกตางกันในพฤติกรรมของการจัดการ ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

  (1)  พฤติกรรมการมุงความสําคัญที่งาน (Task-oriented behavior) คือผูนํา
ที่มุงความสําคัญที่ความสําเร็จของงาน ผูบริหารที่มีประสิทธิผลนั้นจะเห็นคุณคาของงาน และ 
ไมพยายามทํางานประเภทเดียวกันกับผูใตบังคับบัญชา โดยมุงไปที่ การวางแผน การกําหนด
ตารางเวลาการใหความชวยเหลือดานเทคนิคตาง ๆ รูจักใหแนวทางในการกําหนดเปาหมายการทํางาน 
ซ่ึงจําแนกไดดังนี้ 
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      ก.  ความสามารถในการปรับตัวตอสถานการณ 
      ข.  การกําหนดทิศทาง 
      ค.  มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง 
     ง.  การกลาเสี่ยงและการปฏิบัติงานแบบมองโลกในแงที่ไมดีไวกอน 
     จ.  ความสามารถในการตีความสถานการณ  
       ฉ.  มีการปอนกลับขอมูลอยูเสมอ 
     ช.  การปฏิบัติงานที่มั่นคง 
     ซ.  การมุงที่การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางมาก 

  (2)  พฤติกรรมมุงความสัมพันธกับพนักงาน (Relationship-Oriented Behavior) 
เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคน ดังนั้นภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลจํานวนมากจึงมีทัศนคติ พฤติกรรม 
และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย 
     ก.  การมุงที่บุคคล 
     ข.  การระดมพล 
     ค.  สรางความรวมมือหรือการตกลงรวมกัน 
     ง.  แรงดลใจ 
      จ.  พอใจในความตองการของบุคคล 
     ฉ.  การทํางานอยางมีความหมายสําหรับบุคคล 
     ช.  มีการสงเสริมดานอารมณและการสนับสนุน 
     ซ.  สงเสริมหลักการและคุณคาของบุคคล  
    ดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
ประกอบดวย พฤติกรรมการมุงความสําคัญที่งาน และพฤติกรรมมุงความสัมพันธกับพนักงาน 
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 
   2)  ทฤษฎ ี3 – D ของ Reddin 
    เรดดิน (Reddin, 1970, pp. 237-238) ไดพัฒนาทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ
ฟดเลอร  (Fiedler)  และทฤษฎีตาขายการบริหารของเบลค และมูตัน (Blake & Mouton, 1964,  p. 10)  
เขาดวยกัน  เปาทฤษฎีการบริหารแบบ 3-D  ซ่ึงกลาวถึงแบบของผูนํา  3 มิติ  คือ  มิติที่  1  เปนแบบ
มุงคน  มิติที่ 2 เปนแบบมุงงาน  และมิติที่ 3 คือ  เปนแบบมุงประสิทธิผล และยังไดกลาววา  
ประสิทธิผลของงานจะขึ้นอยูกับสถานการณ  การใชแบบของภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ  จะเปนผูนําประเภททําตามระเบียบ  ประเภทเผด็จการอยางมีศิลปะประเภทนักบริหาร
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และประเภทนักพัฒนา  สวนผูนําที่มีประสิทธิภาพนอย คือ ผูนําประเภทหนีงาน ประเภทผูเผด็จการ  
ประเภทผูประนีประนอมและประเภทนักบุญ   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2   แบบจําลองภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพนอย และผูนําที่มีประสิทธิภาพมาก 
(ที่มา : Reddin, 1970, p. 238) 
 

    จากภาพ 2 จึงสรุปไดวาผูนําที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของเรดดิน คือ ผูนําที่สนใจ
ทั้งคนและงาน สามารถทําใหทุกคน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมีความพึงพอใจ
ในเปาหมายรวมกัน เปนผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มองเห็นความสามารถ ลักษณะผูนําที่มี
ประสิทธิภาพนี้จูงใจผูรวมงานใชความพยายามในการทํางาน เกิดความรวมมือ รวมใจกันทํางานเปนทีม 
และมีความพึงพอใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่วางไว   

   3)  ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-Goal Theory) 
    Path-Goal Theory เปนทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณที่  Robert  House  ไดพัฒนาขึ้นมา 
เพื่ออธิบายประสิทธิผลของผูนําวาจะขึ้นอยูกับความสามารถในการจูงใจ และการสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูตาม   

   ในป  1975  เฮาส และมิทเชล ไดเสนอพฤติกรรมผูนํา 4  แบบ  (House & Mitchell, 
1974 pp, 81-97; cited in  Hoy & Miskel, 1991, pp. 270-274)  ดังตอไปนี้ 

   (1)  ผูนําแบบเขมงวด  (Directive leadership) ผูนําแบบนี้มีพฤติกรรมแสดงใหเห็นวา
เขาคาดหวังอะไร ทําอยางไร และขอรองใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว 

   (2)  ผูนําแบบใหการสนับสนุน (Supportive leadership) เปนพฤติกรรมที่มุงสราง
ความเปนมิตรกับสมาชิก และเห็นอกเห็นใจในความเปนอยู จึงทําใหบรรยากาศแหงความเปนมิตร
เกิดขึ้นในกลุมงาน 

นักบริหาร 

ผูทําตาม

ระเบียบ

นักพัฒนา 

ผูเผด็จการ

อยางมีศิลปะ 

ผูประนี 
ประนอม

ผูหนีงาน 

นักบุญ 

ผูเผด็จการ 

มุงงาน 

มุง
คน
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   (3)  ผูนําแบบมีสวนรวม  (Participative leadership) ใชพฤติกรรมในการปรึกษาหารือ
รวมกับสมาชิก และนําแนวคิดของกลุมมาใชพิจารณากอนการตัดสินใจ ในบางกรณีมีการตัดสินใจ
รวมกับกลุม 

   (4)  ผูนําแบบมุงประสิทธิผลของงาน (Achievement oriented leader) ผูนําประเภทนี้
จะตั้งเปาหมายการทํางานที่ทาทายความสามารถของลูกนอง เนนความเปนเลิศและแสดงใหสมาชิก
เห็นความเชื่อมั่นในตนเองสูง และสมาชิกก็จะปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานสูงดวย 

   ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของเฮาส มีแนวคิดวาไมมีพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะที่จะทําใหระดับแรงจูงใจ  และความพึงพอใจสูงขึ้น  แตเสนอวาแบบของผูนําภายใต
สถานการณแตกตางกัน  จะทําใหพฤติกรรมของผูนําแสดงออกมาแตกตางกัน  องคประกอบของ
สถานการณ  (contingency factors)  ตามทฤษฎีนี้มี  2  องคประกอบ คือ คุณลักษณะสวนตัวของ
ผูรวมงาน  และคุณลักษณะของสิ่งแวดลอม ในการทํางาน ที่ทําใหผูรวมงาน ประสบอยูในชีวิตประจําวัน 
ไดแก  

   (1)  คุณลักษณะสวนตวั   
   ก.  ความสามารถของสมาชิก  ถาความสามารถของสมาชิกอยูในระดับตํ่า  

ภาวะผูนําที่ยอมรับกัน  ก็คือ  แบบอํานวยการหรือสั่งการที่จะชวยทําใหทํางานอยางมีคุณภาพ  
แตถาสมาชิกมีความสามารถสูง ภาวะผูนําแบบอํานวยการ หรือส่ังการอาจใชไมไดเหมาะสมกับ
สถานการณเชนนี้ 

   ข.  รัศมีการควบคุม (Locus  of  control)  กลุมบคุคลที่อยูภายใตการนําของ
ผูนําในองคการ เรียกวา การควบคุมภายใน (Internal locus control) ถานอกเหนือจากเรื่องภายในแลว
ถือวาเปนการควบคุมภายนอก (External locus control)  ผลงานวิจัยที่พบวาการควบคุมภายใน  
(Internal locus control)  สงเสริมใหเกิดผูนําแบบความรวมมือ  ทําใหเกิดการยอมรับและความพึงพอใจ 

   ค.  ความตองการและแรงจูงใจ (Needs and motives) ความตองการแรงจูงใจ 
และบุคลิกภาพของสมาชิก ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับในดานความพึงพอใจของเขาตอแบบของผูนํา 
เชน สมาชิกที่มีความเขมเพื่อใหงานสําเร็จ อาจจะมีปฏิกิริยาทางบวกกับภาวะผูนําที่มุงความสําเร็จ 
และขณะเดียวกันความตองการที่มีความเขมในดานสัมพันธภาพจะมีผลทางบวกตอภาวะผูนําแบบ

ใหการสนับสนุน 
   (2)  คุณลักษณะของสิ่งแวดลอมการทํางาน  คุณลักษณะเฉพาะบางอยาง

ทางสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอแบบของภาวะผูนําแบบตาง ๆ ไดเชนกัน  และจะมีผลกระทบตอแรงจูงใจ
และการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาองคประกอบของคุณลักษณะสิ่งแวดลอมของการทํางาน

มี  ดังนี้ 
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   ก.  โครงสรางของงานและลักษณะงานที่สมาชิกปฏิบัติ ไดแก ระดับความยากงาย
และความคลุมเครือของงาน 

   ข.  ระบบอํานาจหนาที่  ที่เปนทางการขององคการ  ที่จะอํานวยความสะดวก
ตอพฤติกรรมการทํางานของสมาชิก 

   ค.  กลุมทํางาน เกี่ยวกับระดับปทัสถานของกลุมทํางานชัดเจน และสนับสนุน
มากนอยเพียงใด 

   นอกจากนี้  ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 121) ยังไดอธิบายถึง
วิธีการที่มีผลกระทบตอเจตคติที่ดีของผูใตบังคับบัญชาดังนี้  

   (1)  บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธรวมกนัจะชวยใหสถานการณขององคการ
ดีขึ้นความรวมมือในการตัดสินใจมีมากขึน้ จะนําไปสูเปาหมายหลายๆ อยางใหชัดเจน 

   (2)  ผูบังคับบัญชาตองเลือกเปาหมายทีใ่หคณุคาสูง และเปาหมายนัน้  ตองเกิดจาก
การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

   (3)  การรวมมือกัน ถือวาเปนการเพิ่มสัมพันธภาพในการทํางาน  ถามีแรงจูงใจ
มากขึ้น ก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

   (4)  การรวมมือกันจะเกิดแรงกดดันตอผูใตบังคับบัญชานอยและทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  แสดงความสัมพันธของภาวะผูนํากับสถานการณของ Path – Goal Theory  
(ที่มา : ธร สุนทรายุทธ, 2539, หนา 126) 

พฤติกรรมผูนํา 
• แบบเขมงวด 
• แบบสนับสนุน 
• แบบมีสวนรวม 
• แบบมุงประสิทธิผลของ

งาน 

สถานการณ 
ลักษณะของผูใตบังคับบัญชา 
• ความตองการสวนบุคคล 
• ความสามารถ 
• ลักษณะการควบคมุงาน 
ลักษณะสิ่งแวดลอม 
• โครงสรางของงาน 
• ระบบอํานาจหนาที่ 

ประสิทธิผลของผูนํา 
ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา 

การยอมรับ แรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา 
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   สรุปไดวาผูนําแบบมีสวนรวมนี้เหมาะสําหรับสถานการณ ที่ผูใตบังคับบัญชา
ตองการความอิสระและความสําเร็จในงาน  หรือสถานการณที่โครงสรางของงานไมมีความซับซอน 
ในขณะเดียวกันถาผูใตบังคับบัญชาตองมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเปาหมายของงาน      
การวางแผนและการดําเนินงาน  พวกเขาจะตองเรียนรูเกี่ยวกับงาน บทบาท และเปาหมายของงาน
มากยิ่งขึ้น ถาบทบาทมีความชัดเจน  จะเปนการเพิ่มความพยายามและความมุงหมายในผลสําเร็จ
ของงานถาบทบาทคลุมเครือ และโครงสรางของงานสลับซับซอน  ผูใตบังคับบัญชาจะไมยอมรับ
และหลีกเลี่ยงดังนั้นสถานการณที่มีความชัดเจนและผูใตบังคับบัญชาเขาใจบทบาทของเขาดี  
กอใหเกิดความรวมมือและประสิทธิผลของงาน  

   4)  ทฤษฎีภาวะผูนําทีอารซี  
    ยุคล  (Yukl, 1977) เรียกทฤษฎีทีเขาพัฒนาขึ้นดวยอักษรยอ  TRC  มาจาก  

Task-Relations-Change ที่เปนพฤติกรรมของผูนําแตละดาน  ซ่ึงเขาเชื่อวาจําเปนและสําคัญตอ
ความมีประสิทธิภาพของผูนําในยุคที่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงปจจุบัน  ไดแก 
    (1)  พฤติกรรมที่มุงงาน  
       เปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการทํางานใหสําเร็จ  การใชทรัพยากร
และบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  การรักษาความมั่นคง  และความนาเชื่อถือในการดําเนินการ  
การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต โดยมีพฤติกรรมหลักของผูนําที่ใชไดแก  การกําหนด
ความชัดเจนของบทบาท  การวางแผน  การจัดองคการเพื่อปฏิบัติงานและการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน  รวมถึงพฤติกรรมที่เรียกวามุงกิจสัมพันธ  (initiating structure)   
    (2)  พฤติกรรมที่มุงความสัมพันธ  
       เปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการปรับปรุงความสัมพันธและชวยเหลือ
ผูอ่ืน  โดยเนนความรวมมือและการทํางานแบบทีมงาน  การเพิ่มความพึงพอใจในงานแกผูใตบังคับบัญชา
มากขึ้นการสรางความรูสึกรวมในเอกลักษณขององคการ  กิจกรรมที่เปนพฤติกรรมหลักของผูนําดานนี้  
ไดแก  การใหการสนับสนุน  การปรับปรุงพัฒนา  การใหการยอมรับ  การใหคําปรึกษา  และ
การชวยคลี่คลายความขัดแยง  เปนตน 
    (3)  พฤติกรรมที่มุงการเปลี่ยนแปลง  
       เปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic  decisions)  
การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม  กิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมหลักดานนี้  
ไดแก  การตรวจสอบอยางละเอียดและแปลความหมายเหตุการณภายนอก  (scanning  and  interpreting  
external  events)  การปลุกเราและดึงดูดใจตอวิสัยทัศน  การนําเสนอกลยุทธที่แปลกใหม การเกลี้ยกลอม
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จูงใจใหเห็นความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง  การกระตุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหเกิด
ความอยากทดลอง  และการสรางพันธมิตรเพื่อใหการสนับสนุนและเขารวมการเปลี่ยนแปลง 
    ทฤษฎีภาวะผูนําแบบ  TRC  ของยุคล  มี  3  องคประกอบ  (Three-factor  model)  
ที่ประกอบดวยพฤติกรรมของผูนําทั้งสามดาน  ซ่ึงสามารถครอบคลุมพฤติกรรมทุกแงมุมของผูนํา
ในองคการเกือบทุกประเภท  โดยการเลือกผสมผสาน  พฤติกรรมทั้งสามดานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญตองพิจารณา  คือ  ประเภทของสิ่งแวดลอมที่องคการตองเผชิญกับ
กลยุทธที่ใชเพื่อใหบังเกิดผล  
    ในดานของการนําไปปฏิบัติ ยุคล  (Yukl, 1977) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติสําหรับ
ผูบริหารในการประยุกตใชผลการศึกษาวิจัยดังกลาวโดยรวมดังนี้ 
    (1)  ตองหาแนวทางปฏิบัติที่เนนทั้งดานงานและดานความสัมพันธไปพรอมกัน 
       ผูนําที่มีประสิทธิภาพตองตระหนักในความสําคัญของทั้งดานวัตถุประสงค
ของงานควบคูความสําคัญของบุคคล  แมวาทั้งสองดานจะมีความขัดแยงกันในบางครั้งก็ตาม  
แตเปนหนาท่ีของผูนําที่ตองการความสมดุลระหวางองคประกอบทั้งสอง  ดังนั้นผูนําจําเปนตองมี
ศิลปะและกลยุทธใหเกิดพฤติกรรมที่ผสมกลมกลืนที่ดีระหวางงานกับดานความสัมพันธและ

การเกิดความพึงพอใจในงานแกผูตาม 
    (2)  ใชวัตถุประสงคและลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจเปนตัวนําพฤติกรรม 
       ผูนําตองรูจักเลือกใชพฤติกรรมเพื่อแสดงออกใหสอดคลองตามวิสัยทัศน
ที่กําหนด  และตองปฏิบัติตามไปตามลําดับความสําคัญของขั้นตอนตาง ๆ ที่ไปสูวิสัยทัศน  ตองมี
พฤติกรรมเชิงรุก  (proactive)  คือ เปนฝายริเร่ิมการกระทําแทนการมีพฤติกรรมเชิงรับ (reactive) คือ 
เปนฝายถูกกระทําโดยผูอ่ืนหรือโดยเหตุการณบังคับ 
    (3)  รูจักเลือกใชพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 
       ผูบริหารไมสามารถใชสูตรสําเร็จตายตัวแนนอนในการแกปญหาไดในทุกกรณี
หรือทุกสถานการณ  ผูนําที่มีประสิทธิผลจึงตองมีความสามารถในการอานสถานการณที่เกิดขึ้นได
อยางทะลุปรุโปรงทุกแงมุม  พรอมทั้งสามารถประเมินไดถูกตอง  เพื่อไดปรับพฤติกรรมของตนได
เหมาะสมกับสถานการณนั้น 
   5)  พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ 
    การศึกษาภาวะผูนําในแงของพฤติกรรม หรือที่รูจักกันในชื่อทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ของผูนํา  (Behavior Theories of Leadership)  เปนการศึกษาเพื่อจะหาวารูปแบบความเปนผูนํา 
(Leadership Style)  หรือพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีที่สุดของผูนําควรเปนอยางไร เมื่อคนหาพบ
แลวก็จะไดพัฒนาใหผูนําใชรูปแบบความเปนผูนํานั้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 
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ตัวอยางงานวิจัยที่นาสนใจเกี่ยวกับการศึกษาในทฤษฎีนี้ไดแก การวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 
(Ohio State University) 
 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ  ไดทําการสํารวจผูนําเพื่อทําการศึกษาถึงแงมุมตาง ๆ 
ของพฤติกรรมผูนํา  ในที่สุดจึงสรุปพฤติกรรมออกเปนสองดาน คือ พฤติกรรมแบบมุงสัมพันธและ
พฤติกรรมแบบมุงงาน  
 การวิจัยภาวะผูนําเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1945 ที่มหาวิทยาลัย Ohio State โดยสํานักวิจัยธุรกิจ 
(Bureau of Business Research)  การวิจัยพยายามที่จะอธิบายมิติตาง ๆ ของพฤติกรรมผูนํา คณะผูวิจัย
ใหนิยามภาวะผูนําวา เปนพฤติกรรมของแตละบุคคลเพื่อควบคุมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมาย 
ตอมาคํานิยามของภาวะผูนําก็คอย ๆ จํากัดใหแคบลงเปนสองมิติ คือ กิจสัมพันธ (Initiating Structure) 
และมิตรสัมพันธ (Consideration) กิจสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมผูนําในการสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวเขากับกลุมสมาชิก และในความพยายามที่จะสรางรูปแบบองคการที่เปนระเบียบแบบแผน
อธิบายไดชัดเจนรวมถึงชองการตดิตอส่ือสาร และระบบวิธีดําเนินการในการปฏิบัติงาน ดานมิตรสัมพันธ 
หมายถึง พฤติกรรรมชี้นํามิตรภาพ ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน ความยกยองนับถือ และ
สัมพันธภาพอันอบอุนระหวางผูนําและสมาชิกเพื่อนรวมงานของเขา 
 ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา คณะผูทําวิจัยของ Ohio State (ถวิล  เกื้อกูลวงศ, 
2530, หนา 225-229) ไดพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกวา Leader Behavior Description Questionnaire 
หรือ LBDQ เครื่องเก็บขอมูลนี้ไดออกแบบโดยระบุถึงวิธีการที่ผูทํากิจกรรมใหสําเร็จ ประกอบดวย
ขอความ 15 หัวขอ เกี่ยวกับมิตรสัมพันธ และอีก 15 หัวขอเกี่ยวกับกิจสัมพันธ ขอความเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกแตละแบบในแตละขอนั้น จะมีคําตอบกระจายในรูปของความถี่ ดวยคําวา 
เสมอ บอย เปนครั้งคราว นาน ๆ ครั้ง ไมเคย ผูตอบแบบสอบถามจะพิจารณาความถี่เหลานี้แลว
ตัดสินใจทําเครื่องหมายที่คําซึ่งผูตอบแบบสอบถามเห็นสมควร เพราะฉะนั้น “มิตรสัมพันธ” และ 
“กิจสัมพันธ”  เปนมิติพฤติกรรมที่สังเกตไดของผูนําตามความเห็นของผูอื่น ขอความบางขอที่ใช
ในแบบสอบถาม LBDQ สําหรับมิติทั้งสองมิตินั้น แสดงใหเห็นเปนตัวอยางดังนี้ 
 

มิตรสัมพันธ (Consideration) กิจสัมพันธ (Initiating Structure) 

ผูนํามีเวลารับฟงกลุมสมาชิก 

ผูนําเต็มใจที่จะทําการเปลี่ยนแปลง 

 

ผูนําเปนกันเองและสามารถเขาถึงได 

ผูนํามอบหมายงานใหกลุมสมาชิกปฏิบัติ 

ผูนําขอใหกลุมสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและ

กฎเกณฑตาง ๆ 

ผูนําของใหกลุมสมาชิกทราบวาผูนําคาดหวังอะไรจาก

พวกเขา 

(ที่มา : Blake & Mouton, 1964, p. 114) 
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 แมวาการศึกษาวิจัยภาวะผูนําที่ Ohio State จะเนนหนักดานพฤติกรรมที่สังเกตไดก็ตาม 
ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูนํา คณะผูวิจัยของ Ohio State ไดพบวากิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ
เปนมิติสองมิติที่แตกตางกัน และแยกออกจากกันอยางชดัเจน คะแนนที่สูงในมิติหนึ่ง ไมจําเปนวา
คะแนนจะต่ําในอีกมิติหนึ่ง พฤติกรรมผูนําเปนการผสมของสองมิติ ฉะนั้นในการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้
จะวาดพฤติกรรมผูนําออกเปนสองแกนที่แยกกันมากกวาที่จะเปนแกนตอเนื่องแกนเดียว 
เขียนออกไดเปน 4 พื้นที่ซ่ึงแตละพื้นที่แสดงถึงการผสมผสานของกิจสัมพันธ (งาน) และมิตรสัมพันธ 
(มนุษยสัมพันธ) ในอัตราสวนและปริมาณตาง ๆ กัน  ปรากฏภาพ  4  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ตารางภาวะผูนําของ Ohio State 
(ที่มา : Blake & Mouton, 1964, p. 114) 
   
 จากการอภิปรายถึงการวิจัยเร่ืองภาวะผูนําที่ Ohio State, Michigan และ Group Dynamics 
เราไดมุงความสนใจไปยังมโนทัศนทางทฤษฎี 2 มโนทัศน คือ เนนหนักในดานความสัมฤทธิผลของงาน
และเนนหนักในดานการพัฒนามนุษยสัมพันธ Robert B. Blake และ Jane S. Mouton ไดนํามโนทัศน
ทั้งสองนี้ไปสรางตารางการบริหาร หรือ Managerial Grid และไดนําไปใชอยางกวางขวางในองคการ
และโครงการพัฒนาดานบริหาร 
 ในตารางการบริหารมีแบบภาวะผูนํา 5 แบบ อยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึงผลผลิต (งาน) 
และการคํานึงถึงคน (มนุษยสัมพันธ) และอยูในพื้นที่ภาวะผูนํา 4 พื้นที่ เหมือนกับการวิจัยที่ Ohio 
State ดังปรากฏในภาพ  5  ดังนี้ 
 

       

มิตรสัมพันธสูง 
และ 

กิจสัมพันธตํ่า 

กิจสัมพันธสูง 
และ 

มิตรสัมพันธสูง 

กิจสัมพันธตํ่า 
และ 

มิตรสัมพันธตํ่า 
 

กิจสัมพันธสูง 
และ 

มิตรสัมพันธตํ่า 
 

มิต
รส

ัมพ
ัน
ธ 

(ต่ํ
า) 

(ส
ูง) 

กิจสัมพันธ (สูง) (ตํ่า) 
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ภาพ 5 ตารางแบบภาวะผูนํา 5 แบบ 
(ที่มา : Blake & Mouton, 1964, p. 10) 

 

 การคํานึงผลผลิตไดแสดงใหเห็นบนแกนแนวนอนผลผลิตจะมีความสําคัญตอผูนํามากขึ้น

ทุกที ในขณะที่มาตรวัดบนแกนนอนมีระดับสูงขึ้น ผูนําที่มาตรวัดอยูในระดับ 9 บนแกนแนวดิ่ง 
หมายความวาเขามีความสนใจในคนสูงสุด 
 ตารางการบริหารนี้แสดงแบบภาวะผูนําไว 5 แบบ ดังตอไปนี ้
   1)  แบบย่ําแย (Impoverished) สนใจงานและสนใจคนนอยมากในการทํางานที่จําเปน
ใหสําเรจ็ใชความพยายามนอยมาก และเพียงแตรักษาสมาชิกขององคการใหคงอยูเทานั้น 
   2)  แบบชุมนุมสังสรรค (Country Club) สนใจในความตองการของคนอยางรอบคอบ 
ตอบสนองมนุษยสัมพันธอันนําไปสูบรรยากาศที่ราบรื่นเปนกันเองในองคการและสันติสุขในงาน 
   3)  แบบงานขึ้นสมอง (Task) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนผลมาจากการเตรียมงาน
อยางมีระบบโดยองคประกอบดานมนุษยสัมพันธเขามาเกี่ยวของนอยที่สุด 
   4)  แบบเดินสายกลาง (Middle of the Road) การปฏิบัติงานขององคการที่ดีและ
เปนไปไดนั้นอยูที่การสรางสมดุลระหวางการทํางานที่จําเปนใหสําเร็จ และการรักษากําลังขวัญของคน
ใหอยูในระดับที่พอใจ 
   5)  แบบทํางานเปนทีม (Team) สัมฤทธิผลของงานเกิดจากคนที่มีปณิธานอันแนวแน
ตั้งใจจริงมีการอาศัยซ่ึงกันและกัน  เพื่อเปาหมายรวมกันในองคการ อันนําไปสูความสัมพันธอันดี
ในลักษณะที่เชื่อถือไววางใจและการยกยองนับถือ 

1-9 
ชุมนุมสังสรรค 

(Country Club) 
 

9-9 
ทํางานเปนทีม 

(Team) 

กิจสัมพันธตํ่า 
และ 

มิตรสัมพันธตํ่า 
(Impoverished) 

กิจสัมพันธสูง 
และ 

มิตรสัมพันธตํ่า 
(Task) 

คํา
น
ึงค
น

 
(ต่ํ
า) 

(ส
ูง) 

คํานึงผลผลิต (สูง) (ตํ่า) 

5-5 
(ทางสาย 
กลาง) 
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 อันที่จริง Managerial Grid มีแบบภาวะผูนํา 5 แบบ อยูตามจุดตาง ๆ 5 จุด ในพื้นที่ภาวะผูนํา 
4 พื้นที่ ของการวิจัยที่ Ohio State อยางไรก็ตามกรอบทฤษฎีของ Ohio State และ Managerial Grid 
มีความแตกตางที่สําคัญอยูอยางหนึ่งที่ควรบันทึกไวดังนี้ 
 “ความสนใจใน” (Concern For) เปนความรูสึกหรือความใฝใจคํานึงเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง
เปนมิติดานทัศนคติ ฉะนั้น Managerial Grid เปนรูปแบบทัศนคติที่วัดคุณคาและความรูสึกของผูจัดการ
ขณะเดียวกันกรอบแนวทฤษฎีของ Ohio State เปนรูปแบบพฤติกรรมที่เนนกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงผูนําเขาไป
เกี่ยวของดวย ภาพประกอบที่รวมกรอบทฤษฎีสองกรอบเขาดวยกันนั้น แสดงใหเห็นในภาพ  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 การรวมกรอบทฤษฎีภาวะผูนําของ Ohio State และ Managerial Grid 
(ที่มา : Blake & Mouton, 1964, p. 14) 
 
 มีแบบภาวะผูนําท่ีดีท่ีสุด 
 หลังจากอภิปรายถึงความสนใจหลักดานงานของมนุษยสัมพันธในสถานการณของ

ภาวะผูนําแลวคณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความขัดแยงระหวางความสนใจทั้งสองดานนี้ จึงไดมี
ความพยายามหาทางสายกลางที่จะผสมผสานความสนใจทั้งสองดานนี้เขาดวยกัน Chester I Barnard 
ตระหนักถึงความจริงขอนี้เมื่อเขาไดเจตนาระบุวางานและมนุษยสัมพันธเปนองคประกอบที่จําเปน

ตอความอยูรอดขององคการ 
 ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 110-112) ไดใชแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา ที่เรียกวา 
LBDQ ในการวิจัยหัวหนาผูนําโรงเรียน พบวานักบริหารที่เขาทําการสัมภาษณทั้งหลายมีแนวโนม

1-9 
ชุมนุมสังสรรค (Country 
Club) 
มิตรสัมพันธสูงและกิจสัมพันธ

ต่ํา 

9-9 
ทํางานเปนทีม (Team) 
กิจสัมพันธสูงและ 
มิตรสัมพันธสูง 

กิจสัมพันธต่ําและ 
มิตรสัมพันธต่ําย่ําแย 
(Impoverished) 
1-1 
 

กิจสัมพันธสูง 
และมิตรสัมพันธต่ํา 
งานขึ้นสมอง (Task) 

9-1 
 

คํา
น
ึงค
น

 
(ต่ํ
า) 

(ส
ูง) 

คํานึงผลผลิต (สูง) (ตํ่า) 
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ที่จะมองมิตรสัมพันธและกิจสัมพันธวาเปนรูปแบบของพฤติกรรมผูนํา “นักบริหารบางพวกกระทํา
ประหนึ่งวาพวกเขาถูกบังคับใหเนนหนักในพฤติกรรมแบบหนึ่งและเสียสละพฤติกรรมอีกแบบหนึ่ง” 
Halpin เนนวาความขัดแยงระหวางกิจสัมพันธและมิตรสัมพันธไมควรจะเกิดขึ้น จากผลการคนพบ
เขาไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผลหรือพึงปรารถนานั้น คะแนนจะสูงทั้งทางดาน
กิจสัมพันธและมิตรสัมพันธ ตรงกันขามพฤติกรรมผูนําที่ดอยประสิทธิผลและไมพึงปรารถนานั้น 
คะแนนจะต่ําทั้งสองมิติ 
 จากขอสังเกตเหลานี้ Halpin (1966, pp. 110-112) สรุปวาผูนําที่ประสบความสําเร็จ 
ตองชวยในดานวัตถุประสงคหลักของกลุม 2 ประการ คือ สัมฤทธิผลของเปาหมาย และการดํารงไว
ของกลุม หรือกลาวตามทัศนะของ Halpin (1966, p. 15) ก็คือเขาตองใหความสะดวกในการรวมมือกัน
ปฏิบัติงานของกลุมเพื่อใหเกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ”  การศึกษาวิจัยภาวะผูนําที่ Ohio 
State สรุปลงความเห็นวาโดยทางทฤษฎีแลวภาวะผูนําแบบกิจสัมพันธและมีมิตรสัมพันธสูง 
เปนแบบอุดมคติหรือพฤติกรรมผูนําที่ดีที่สุด (Best) ขณะเดียวกันภาวะผูนําแบบที่ต่ําทั้งสองมิติ  
เปนแบบของภาวะผูนําที่ย่ําแยที่สุด (Worst)  
 ใน Managerial Grid ไดบอกใบวาพฤติกรรมผูนําที่พึงปรารถนาที่สุด คือ การบริหารงาน
ที่คํานึงผลผลิตและคนสูงสุดตามขอเท็จจริงนั้น Blake & Mouton (1964, p.10) ไดพัฒนาโครงการ
ฝกอบรมดวยความพยายามที่จะเปลี่ยนผูจัดการและนักบริหารทั้งหลายใหมีภาวะผูนําแบบแบบ 9-9 
 ระยะเริ่มแรกของการศึกษาวิจัยภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Renis Likert 
1926, p. 23; อางถึงใน Blake & Mouton, 1964, p. 10) ไดทําการวิจัยรูปแบบบริหารที่ผูจัดการฝายผลิต
ที่มีผลผลิตสูงใช โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบบริหารที่ผูจัดการฝายผลิตกลุมอื่น ๆ ใช เขาไดพบวา 
“หัวหนางานที่มีประวัติการทํางานดีที่สุดนั้นจะเนนความสนใจเรื่องคนเปนอันดับแรกดวยการสนใจ
ในปญหาผูใตบังคับบัญชา และความพยายามสรางกลุมทํางานที่มีประสิทธิผลและมีเปาหมาย
ในการปฏิบัติงานสูง” หัวหนางานเหลานี้เรียกวา พวกยึดคนเปนหลัก (employee centered) 
หัวหนางานอีกพวกหนึ่งเนนความสนใจเรื่องผลผลิตตลอดเวลา เรียกวาพวกยึดงานเปนหลัก 
(job-centered) พบวา พวกนี้มีผลผลิตอยูในระดับต่ําอยูบอย ๆ ผลคนพบจากการวิจัยปรากฎใหเห็น
ในภาพ  7 
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มุงที่คน 

(1,9)        (9,9) 
การบริหาร 
แบบสโมสร 

    การบริหาร 
แบบทีมงาน 

         

  การบริหารแบบเดินทางสายกลาง    

    (5, 5)     

         

         
การบริหารแบบปลอยตามสบาย  การบริหารแบบมุงงาน 

(1, 1)        (9,1) 
 1      2         3    4       5           6  7        8  9 
          มุงที่ผลผลิต 

ภาพ 7  ตาขายการบริหาร ของ BLAKE และ MOUTON 
(ที่มา: Blake & Mouton, 1964, p. 10) 
 
 จากภาพจะพบวามีตาขายการบริหารอยู 5 แบบ โดย 4 แบบจะเนนในการสนใจ
ดานใดดานหนึ่งหรือสองดานสูง สวนแบบที่ 5 จะสนใจทั้งสองดานเทากันดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1)  ผูนําแบบ (1, 1) เปนผูนําที่ไมสนใจทั้งงานและคน ทํางานเชาชาม เย็นชาม  
(Impoverished Management) 

    2)  ผูนําแบบ (1, 9) เปนผูนาํที่เนนคน สนุกสนาน ไมเนนงาน ผลผลิตงานของ 
(Country Club Management) 

    3)  ผูนําแบบ (9, 1) เปนผูนําที่เนนงานหรือผลผลิตเปนหลัก ไมสนใจวาผูทํางาน
จะเปนเชนไรไมคํานึงถึงความเปนมนุษย คิดวาคนเสมือนเครื่องจักร (Task Management) 
    4)  ผูนําแบบ (9, 9) เปนผูนําที่เนนทั้งคนและเนนผลผลิตของงาน รวมมือรวมใจทํางาน
ทาํงานเปนหมูคณะ ทุกคนพอใจในผลงานที่ทํา (Team Management) 
   5)  ผูนําแบบ (5, 5) เปนผูนําที่เนนทั้งคน ทั้งงานพอสมควร คนพอใจพอควร ผลงาน
สําเร็จตามสมควร (Middle of the Road) 
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  สูง 
 
 
 
 
 
 
  ต่ํา                 แกนกิจสัมพันธ                      สูง 

 
ภาพ 8  แกนพฤติกรรมทางการบริหาร (Ohio’ State Leadership Studies) 
(ที่มา : Halpin, 1966, p. 4) 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมผูนําจากแนวคิดของฮาลปน  Halpin, 1966, 
pp. 87-89)  สามารถสรุปไดวา  พฤติกรรมผูนําประกอบดวย 
    1)  พฤติกรรมแบบมุงสัมพันธ  คือระดับที่ผูนําใหความสนใจตอผูใตบังคับบัญชา 
ยอมรับ และเคารพในความเห็น และความรูสึก ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตัวของผูใตบังคับบัญชา 
ผูนําที่มีพฤติกรรมเนนคนสูง จะเปนผูนําที่มีความเปนมิตร พรอมจะสื่อสารอยางเปดกวาง พัฒนา
ทีมงาน และดูแลใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดี  
   2)  พฤติกรรมแบบมุงงาน  คือระดับที่ผูนําใหความสนใจตองาน และกํากับให
พนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเนนการออกคําส่ัง การวางแผนงาน 
การกําหนดเสนตาย และตารางการทํางานที่ชัดเจนใหแกพนักงาน 
 พฤติกรรมทั้งสองดานมีความเปนอิสระจากกัน ซึ่งหมายความวา ผูนําที่มีพฤติกรรม
แบบมุงสัมพันธสูง อาจจะมีพฤติกรรมแบบมุงงานสูง หรือต่ําก็ได อยางไรก็ตามไมสามารถสรุปไดวา
ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบใดจึงจะเปนลักษณะของผูนําที่ดีที่สุดสถานการณที่เผชิญอยูทัง้ในแงความสมัพนัธ

ระหวางผูนํากับสมาชิก โครงสรางของงาน และอํานาจในตําแหนงหนาที่ (Fiedler & Cheremers, 1998, 
pp. 14-18) 
 จากการศึกษาที่ไดดังกลาวทําใหสรุปไดวาพฤตกิรรมผูนําตามแนวคิดของทฤษฎีภาวะผูนํา

ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอประกอบดวย พฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธและพฤติกรรมผูนํา
แบบมิตรสัมพันธซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนแนวคิดในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้  
 

มิตรสัมพันธสูง 
กิจสัมพันธตํ่า 

มิตรสัมพันธสูง 
กิจสัมพันธสูง 

มิตรสัมพันธตํ่า 
กิจสัมพันธตํ่า 

มิตรสัมพันธตํ่า 
กิจสัมพันธสูง 

แกนมิตรสัมพันธ 
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2.4  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  
 ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนเรื่องยากที่จะใหนิยามไดอยางชัดเจนวาประกอบดวยอะไรบาง 
อาจตองมีการอภิปรายหรือถกเถียงกันไดไมรูจบ หากจะมองในทัศนะของผูปกครองโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลก็อาจจะหมายถึงเด็กมีความสุขหรือไม เด็กไดคะแนนดีหรือไม โรงเรียนสะอาดสะอาน
เปนระเบียบเรียบรอยดีหรือไม ครูเอาใจใสเด็กดีหรือไมที่โรงเรียนมีคนที่ตนชอบและเชื่อถือไดหรือไม 
หรือตนควรจะใหความรวมมือกับโรงเรียนดีหรือไม เปนตน ในทัศนะของครู ก็อาจมองวาเด็กทุกคน
ไดเรียนรูหรือไม คณะครูเอาใจใสเด็กและมีความผูกพันกับภารกิจหนาที่ดีหรือไม ผูนําใหการสนับสนุน
ดีหรือไม และตนควรทํางานอยูในโรงเรียนนี้อีกตอไปหรือไม เปนตน หรือในทัศนะของผูนํา
อาจมองวา โรงเรียนเปนที่นิยมกันหรือไม โรงเรียนเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น 
เด็กมาเรียนโรงเรียนนี้กันหรือไม เรามีคณะครูที่ดีหรือไม ผูปกครองมีการบนตําหนิไดหรือไม 
(Holt & Hinds, 1994, pp. 212-214; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2542, หนา 21-22) 
 สําหรับในการศึกษาคนควาเรื่องนี้ผูวิจัยจะศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนกอนประถมศึกษา

ในแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ทานในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะเปนเกณฑ
ประเมินที่ครอบคลุมตัวแปรหลายตัวดังกลาว เพื่อจะใหไดซ่ึงประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยางแทจริง ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนเรื่องยากที่จะใหนิยามไดอยางชัดเจนวา
ประกอบดวยอะไรบาง อาจตองมีการอภิปรายถกเถียงกันไดไมรูจบ หากจะมองในทัศนะของ
ผูปกครอง  โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพก็อาจหมายถึงเด็กมีความสุขหรือไม เด็กไดคะแนนดีหรือไม 
โรงเรียนสะอาดสะอานเปนระเบียบเรียบรอยดีหรือไม  ครูเอาใจใสเด็กดีหรือไมที่โรงเรียน
มีคนที่ตนชอบและเชื่อถือไดหรือไม  เปนตน ในทัศนะของครูก็อาจมองวา เด็กทุกคนไดเรียนรูหรือไม  
คณะครูเอาใจใสเด็กและมีความผูกพันกับภารกิจหนาที่ดีหรือไม ผูนําใหการสนับสนุนดีหรือไม 
และตนควรทํางานอยูในโรงเรียนนี้อีกไปหรือไม  เปนตน หรือในทัศนะของผูนําอาจมองวา 
โรงเรียนเปนที่นิยมกันหรือไม  เรามีคณะครูที่ดีหรือไม ผูปกครองมีการบนตําหนิใดหรือไม เปนตน 
(Holt & Hinds, 1994, pp. 212-214; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2542, หนา 21-22) 
 สําหรับในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนกอนประถมศึกษา 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ทาน อาทิ Holt & Hinds (1994, pp. 212-214) สเตียร (Steers, 
1977, p. 163)  Hoy & Miskel (2001, pp. 284-387)  เปนตน  ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
เพราะเปนเกณฑประเมินที่ครอบคลุมตัวแปรหลายตัวดังกลาว เพื่อที่จะใหไดซ่ึงประโยชนในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยางแทจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 2.4.1  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน   
 ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน หมายถึงความสามารถของโรงเรียนที่ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมไปถึงความสามารถของฝายบริหารขององคการ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินงานภายในโรงเรียนในดานการบริหาร การกําหนดนโยบาย 
การใชนวัตกรรม หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบัน
ที่กําลังเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียนกาวทันกับสภาพแวดลอมและประสบผลตามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน หรือเพราะผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูและพัฒนาของทุกองคการ 
จนเราสามารถกลาวไดวา องคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับความรูและความสามารถ
ของผูนํา เพราะการตัดสินใจและการแกไขปญหาของผูนํา จะสรางผลกระทบในวงกวางแกองคการ 
เชนเดียวกับงานอื่น ๆ ภายในองคการ  การสรางองคการจะประสบความสําเร็จไมได หากขาดความเขาใจ
และการสงเสริมจากผูนํา (ภารดี อนันตนาวี, 2545, หนา 44) 
 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  (2544, หนา 107-109)  กลาวไววา  ผูนํามีบทบาทสําคัญตอ
การสรางองคการดังตอไปนี้  1)  การริเริ่ม ผูนําจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการสรางนวัตกรรมใหม
ขององคการ  2)  การมีสวนรวม ผูนําสมควรมีสวนรวมทั้งทาสงตรงและทางออม ในการสรางองคการ
โดยเฉพาะการเปนสวนสําคัญในการวางแผนและการดําเนินงานขององคการ  3)  การสงเสริมผูนํา
ตองสงเสริมและสนับสนุนของการดําเนินโครงการพัฒนองคการอยางเต็มที่ ทั้งทางตรงและทางออม 
โดยทําการสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากร การใหความสําคญัและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  
4)  การเปนตนแบบ ผูนําจะตองประพฤติตัวเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินงาน และการนําแนวทางใหม
มาปฏิบัติ มิเชนนั้นสมาชิกอื่นในองคการอาจมองไมเห็นภาพที่เปนรูปธรรม หรือไมกลาปฏิบัติตาม
แนวทางใหม  5)  การเปดโอกาสผูนําตองใหโอกาสแกบุคลากร ในการสรางความเปลี่ยนแปลงและ
ทดลองสิ่งใหม ๆ ตลอดจนยอมรับตอความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเรียนรู
และประสบการณขององคการ  6)  การติดตามผล ผูนําตองแสดงความใสใจและมุงมั่นในการสราง
องคการ จากการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําจะทําการปรับปรุง
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางความมั่นในเชิงจิตวิทยาใหแกสมาชิก  7)  การใหขอมูลยอนกลับ
เปนขอมูลสําคัญที่ใชในการแกปญหาและขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูนําที่เปนกุญแจสําคัญ 
ขององคการซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ดังนั้นองคกรที่ไมมีประสิทธิผล ในการบรรลุ
ถึงการผลิตประสิทธิภาพและความพอใจอาจเปนสัญญาณวา มีความจําเปนตองปรับหรือดัดแปลง
การปฏิบัติงานดานการบริหาร และนโยบายใหเหมาะสมขึ้น หรือสภาพแวดลอมจากการเรียกรอง
ผลผลิตซึ่งแตกตางออกไป หรือใหตัวปอนซึ่งแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงกอใหเกิดความจําเปนที่จะตอง   
เปล่ียนแปลง หากองคการไมสามารถหรือไมปรับตัว ความอยูรอดขององคการก็จะอยูในอันตราย 
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 กิ๊ปสัน  (Gibson, 1973, p. 3)  และเบนนิส และนานัส  (Bennis & Nanus, 1971, p. 131)  
ไดกลาววา องคการไมวา  ตัวบุคคลหรือองคการทางสังคมจะตองทํางานเพื่อรักษาตัวเองใหสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมภายนอก โดยอาศัยพื้นฐานของความเปนระบบเปดขององคการ องคการที่มีประสิทธิผล
คือ จะตองมีโครงสรางที่ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพ
ของความเปนจริงไดทันทวงที หรือภายใตการปรับเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกองคการ กลาวไดวา
การปรับตัวจึงหมายถึงความสามารถในการแกปญหาขององคการภายใตเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งภายในและภายนอกองคการ แตแคพโลว  (Caplow, 1964, p. 121)  กลาววา “ในระยะยาวแลว 
ปญหาพื้นฐานขององคการคือการรักษาไว (maintain) หรือการเพิ่มความมั่นคง ความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันความสมัครใจและความสําเร็จ” ซ่ึงเปนคํากลาวสะทอนใหเห็นความจําเปนในการปรับตัว
ขององคการใหเขากับสภาพแวดลอม 
 นอกจากนี้ สเตียร  (Steers, 1977, p. 163)  พบวาการปรับตัวและมโนทัศนที่มีความคลองตัว
และการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่นักวิจัยใชกันมากในการวัดในเรื่องการวัดประสิทธิผลในโรงเรียนตาง ๆ 
การปรับตัวถูกนํามากําหนดเปนความสามารถของนักศึกษามืออาชีพ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ที่เปนตัวแทนโรงเรียนไดรับความคาดหวังในการแสดงออกที่ดี หลีกเล่ียงการปฏิเสธ และปรับตัว
เมื่อประสิทธิภาพลดลง  แตการปรับตัวบางครั้งก็อาจไมไดผล ถาครูและผูนํานํามาใชบอยโดยไมรูจัก
เปลี่ยนแปลง  
 สรุปไดวาความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียน
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมไปถึงความสามารถของฝายบริหาร
ขององคการ และการสรางนวัตกรรมใหมขององคการ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวของโรงเรียน
จะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับการตัดสินใจและความเปนผูนําหรือผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
ก็จะทําใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 จากหลักการพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา คือ ความสนใจในเร่ืองการพัฒนาการ
ทางดานทักษะ และความรูของนักเรียนแตละคน โดยศึกษาวาลักษณะของความแตกตางทางดาน
บุคลิกภาพและประสบการณทางการศึกษาของนักเรียนแตละคนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

เมื่อเขามาสูระบบโรงเรียน กระบวนการของหองเรียนและกระบวนการของโรงเรียนมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาการในดานตาง ๆ ของนักเรียนแตละคน ไดมากนอยเพียงใด (Bryk & Raudenbush, 1989, 
p. 159)  การวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนที่ผานมาใชในการศึกษาปจจัยนําเขา-ผลลัพธ 
(Input-Output) (Brandsma & Knuver, 1989, pp.778-779) หรือการศึกษากระบวนการผลิต
(Process - Output) (Kanjanawasee, 1989, p. 11; cited in Bidwell & Kasarda, 1980, pp. 401-430)  
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อยางใดอยางหนึ่งเปนกรอบในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น การวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการจัดการ การศึกษา
ควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขาในการศึกษา  (education input)  กระบวนการในการศึกษา 
(education process)  และผลลัพทของการจัดการศึกษา  (education outcome) ไดแกผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ (academic achievement)  และผลสัมฤทธที่ไมใชวิชาการ  (non-academic achievement) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  แบงออกไดเปน  3  ประการ  คือ  1)  ดานความรู-ความคิด 2)  ดานความรูสึก  
3)  ดานการปฏิบัติ  (สมศักดิ์ สินธุรเวชญ, 2541, หนา 30)  กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่มีคุณภาพในแงที่เปนผูพัฒนาตน มีความสามารถและทักษะเชิงกระบวนการในการดํารงชีวิต 
มีสุขภาพพลานามัยและบุคลิกภาพที่ดี พัฒนางานมีทักษะกระบวนการทํางานและมีความสามารถ
ในการจัดการพัฒนาสังคม มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (พระธรรมปฎก (ปยุต ปยุตโต), 
2539, หนา 253-254) สําหรับการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษานี้เปนการจัดที่มุงเนน
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกนักเรียนในทุกๆดานทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม-จิตใจ และ
สติปญญา ตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540, หนา 31-47) 
 ดังนั้น  การประเมินผลประสิทธิของโรงเรียนในระดับกอนประถมศึกษานี้  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดใหความหมายไววา  ผลของการเรียนรูหรือพัฒนาการโดยรวม
ที่เกิดขึ้นจริงของผูเรียนตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2541, หนา 11)  ซ่ึงควรยึดหลักการประเมินดังนี้ 
   1)  ตองประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกดาน 
   2) ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป  
   3)  สภาพการประเมินตองมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันของ
เด็ก โดยจัดการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจําวัน 
   4)  จัดทําการประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน การเลือกใชเครื่องมือและ
การจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 
   5)  ไมใชการประเมินดวยแบบทดสอบ เพราะไมเหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการ
ของเด็กอายุ 3-6 ป การประเมินเด็กควรจะขึ้นอยูกับแหลงขอมูลหลาย ๆ ดานมิใชขึ้นอยูกับคะแนน
สอบสําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กอายุ 3-6 ป ไดแก การสังเกตและการสัมภาษณ  
การรวบรวมผลงานหรือช้ินงานที่แสดงออกถึงการทํางานอยางเต็มความสามารถในพัฒนาการแตละดาน

ของเด็กเปนรายบุคคล ทั้งนี้อาจมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กโดยการจัดทําแฟมรายบุคคล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2540, หนา 31-34) ดังนี้ 
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    (1)  มีรางกายเจริญเติบโตตามวัย 
    (2)  พัฒนากลามเนื้อและประสาทสัมพันธ 
    (3)  มีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามยั 

    (4)  เรียนรูการระวังและรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ืน 
 สรุป พัฒนาการดานรางกายของเด็กนั้นพัฒนาไปตามวุฒิภาวะและการเรียนรูซ่ึงเริ่มจาก
งายไปยาก พัฒนาจากสวนใหญไปหาสวนยอยและเพิ่มขึ้นตามวัยของเด็ก 
 พัฒนาการทางดานอารมณ-จิตใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดจากการกระตุนของสิ่งเรา
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจอาจจะแสดงออกมาในรูปดังนี้ 
   1)  รูจักผอนคลายความเครียด มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   2)  ควบคุมอารมณของตนเองและแสดงออกไดเหมาะสมกับวยั 
   3)  มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 
   4)  มีวินยัในตนเอง และมีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
   5)  พัฒนาคณุภาพ จรยิธรรมที่เหมาะสมกบัวัย 
   6)  มีความรักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ทองถ่ินและประเทศชาติ 
   7)  เห็นคณุคาและมีสวนรวมในการดแูลสิ่งแวดลอม 
 พัฒนาทางสังคม หมายถึง  การพัฒนาความสามารถในการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
มนุษย สองคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ พัฒนาการทางสังคมจึงมีความสําคัญและจําเปนที่บุคคล
ในสังคมตองเรียนรู เพื่อการปรับตนเองใหดําเนินชีวิตอยูในสังคมได อยางเปนสุข สําหรับเด็กระดับ
กอนประถมศึกษาแลวพฤติกรรมทางสังคมที่มุงใหเกิดมีดังนี้ 
   1)  รูจักเขาใจตนเองและบุคคลใกลชิด 
   2) รูจักบุคคล ความสําคัญของครอบครัว สังคม และชุมชน 
   3) มีสังคมนิสัยที่ดี สามารถทํางานและอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
   4) มีความสนใจ และมีสวนรวมในการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 
   5) มีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและความเปนไทยพัฒนาการ
ทางสติปญญา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาเหตุผลและสามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, 2537, หนา 25) 
ซ่ึงในแนวการจัดประสบการณ หมายถึงความสามารถในเรื่องดังตอไปนี้ 
    (1)  สามารถใชภาษาในการสื่อความหมาย 
    (2)  มีความรูความเขาใจพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
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    (3)  มีความสามารถในการรับรูโดยใชประสาทสัมผัส 
    (4)  มีความสามารถในการคิดแกปญหาและการใชเหตุผล 
    (5)  มีความคดิสรางสรรค 
    (6)  มีความจําดี 
    (7)  มีนิสัยรักการเรียนรู และมีความสนใจตอส่ิงที่พบเหน็ 
 ซ่ึงสอดคลองกับ กาเย และบริกส (Gange’ & Briggs, 1974, pp. 23-71) ไดจัดแบงผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนไว  5  ประการคือ 
   1)  ทักษะดานสติปญญา  (Intellectual Skill)  เปนความสามารถในดานการใชสมอง
เพื่อการเรียนรูและการคดิในดานตาง ๆ ที่เปนผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   2)  ยุทธศาสตรการคิด (Cognitive Strategies) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวของมนุษยที่คอยควบคุมการเรียนรู 
   3)  สาระสนเทศทางดานการออกเสียง (Verbal Information) เปนผลการเรียนรู
ที่เกิดจากการใชคําพูด ที่ผูเรียนสามารถบอกขอเท็จจริง ความคิด หรือการเรียกชื่อ โดยผูเขียนมีระบบ
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูกอนแลว 
   4)  ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skill) เปนการเรียนรูที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของกลามเนื้อสวนตาง ๆ ในการทํากิจกรรม 
   5)  เจตคติ  (Attitudes)  เปนการเรียนรูทีเกี่ยวกับความรูสึก  อารมณ  ซ่ึงไมสามารถ
สังเกตเห็นได 
 จากเอกสารงานวิจัยที่นําเสนอขางตนเห็นไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาการทางดานทักษะ และความรูของนักเรียนแตละคน โดยคํานึงถึง  ดานความรู-ความคิด 
ดานความรูสึก และดานการปฏิบัติ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนอีกตัวหนึ่งซึ่งทําใหเกิดประสิทธิผล
ในโรงเรียนโดยนักเรียนมีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา 
ซ่ึงเปนไปตามจุดหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและนโยบายของโรงเรียน 
 2.4.3  ความสามัคคีของครู  
 นอกเหนือจากคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแลว สถานการณขององคกรก็มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคกรดังกลาวแลว ผูวิจัยยังเชื่อวาความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ของครูโรงเรียนมีความสัมพันธ และมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการบริหารองคกร เพราะความสามัคคี
ของสมาชิกในองคการมีความสําคัญ ทําใหเกิดความยึดมั่นในกลุม (Wood et al., 1986, p. 45) 
ความยึดมั่นในกลุมจะแสดงออกในลักษณะความเปนมิตร สมาชิกมีความกระตือรือรนในการทํางาน
และเต็มใจที่จะเสียสละสวนตัวเพื่อผลประโยชนของกลุม ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีนี้ มีผูให
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ความหมายและอธิบายไวดังนี้ เปอรกี้ และสมิธ (Purkey & Smith, 1986, pp. 427-452) ไดสังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ในทํานองเดียวกัน พารสัน (Parson) ยังไดเสนอแนวความคิดไววาปจจัย
ที่สําคัญอยางหนึ่งที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณาองคการที่มีประสิทธิผลคือ การบูรณาการ

ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Integration) ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของแคพโลว (Caplow) ที่วา 
ความสามัคคีหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนตัวแปรหนึ่งที่ใชกําหนดประสิทธิผลขององคการ 
(Parsons,1964, p. 33; Caplow, 1964, p. 21; Robbins, 1984, p. 30; ภรณี กีรติบุตร, 2529, หนา5) 
ไดใหความหมายของความสามัคคีของเอสพรี เดอ คอร (Esprit de Corps) วาหมายถึง การสงเสริม
ใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมเปนคณะซึ่งจะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวหรือ

ความมีน้ําหนึ่งในเดียวกันขึ้นภายในองคการ นอกจากนี้ความสามัคคียังหมายถึงการปฏิสัมพันธของ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดความพึ่งพาอาศัยและประสานสอดคลองกันในระหวางระบบยอย 
ซ่ึงจะมีผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ ในทางที่ดีได (อรุณ รักธรรม, 2533, หนา 124) 
 ความสามัคคีของผูรวมงานในองคการ ทําใหเกิดความสอดคลองตองกัน (harmony) และ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity) ขึ้น ซ่ึงสิ่งนี้แกนนอน (Gannon, 1982, p. 21) ถือวาเปนหลัก
ทางการบริหารที่สําคัญอยางหนึ่ง  นอกจากนั้น  ความสามัคคียังเปนหลักการที่ทําใหเกิด
ความเขมแข็ง (strength) ขึ้นในหนวยงานและทําใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา ซ่ึงเปนส่ิงที่มี
ความสําคัญตอการทํางานรวมกันเปนทีม และติดตอส่ือสารกัน คูนซ  และไวทริช (Koontz & Weihrich, 
1986, p. 11)  กลาววา  ความสามัคคีเปนสวนประกอบที่จําเปนที่ทําใหเกิดบรรยากาศภาวะผูนํา
ที่พึงประสงคขึ้นดวย กลาวคือสถานการณการทํางานจะมีขวัญและกําลังใจสูง ผูปฏิบัติงานแตละคน
สามารถแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคไดอยางอิสระ และกวางขวาง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ฮัชชิสัน (Hutchinson, 1971, p. 9) สําหรับภิญโญ สาธร (2526, หนา 4) กลาวถึงความสามัคคีวา
เปนความเห็นพองตองกัน ความรวมมือกัน และความสามัคคีกลมเกลียวกัน เปนเครื่องมือสําคัญที่สุด
ของหนวยงานที่จะทํางานใหไดรับความสําเร็จ 
 ความรวมมือความรวมใจทํางานอยางสามัคคีกลมเกลียวคือตัวการหลักของความสําเร็จ

ของหนวยงานหรือองคการทุกชนิด (เทียม โชควัฒนา, 2534, หนา 176) กลาวถึงพฤติกรรม
ความสามัคคีวาตองแสดงออกดังนี้ 1) การปรับตนเองใหเขากับคนอื่นได 2) รับผิดชอบตอสวนรวม
มากกวาตนเอง 3) เขามีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจการของสวนรวม 4) เปนผูประสานงานสามัคคี
ในกลุม 5) ไมแบงแยกพวกเขาพวกเรา 6) รักหมูคณะมีใจหวังดีและชวยเหลือเกื้อกลูในทางที่ไมผิด
ศีลธรรม 7) มองคนอื่นในแงดีเสมอ สวน สุรีรัตน พันธุดี (2529, หนา 51) กลาววา ความสามัคคี
จะแสดงออกดวยพฤติกรรม ดังนี้ 1) รูจักทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของหมูคณะ 2) มีความรักใคร
ปรองดอง ไมกอการทะเลาะวิวาท 3) มีความเห็นอกเห็นใจกันและใหความชวยเหลือเทาที่จะทําได 
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4) รูจักแบงงาน แบงหนาที่ใหสมาชิกทําตามความสามารถ และ ธิดารัตน ศรีสวัสดิ์ (2532, หนา 44) 
กลาววา พฤติกรรมการแสดงออกของความสามัคคีมีลักษณะดังนี้ 1) มีความรักใครกลมเกลียวและ
เห็นอกเห็นใจ และปรองดองกัน 2) ไมยุยงใหเกิดความแตกแยก ไมกอการทะเลาะวิวาท และ
ไมแกงแยงชิงดีกัน 3) รวมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาของ ฮาลปน (Halpin, 1966, pp. 154-164) พบวาความสามัคคีนั้นสะทอน
ใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางกลุมกับผูนํา ซ่ึงมีความหมายและความสําคัญตอประสิทธิผลของงาน
เปนอยางยิ่ง เปนการยืนยันผลการศึกษาของฮาลปนและครอฟท (Halpin & Croft, 1963,  p. 218) 
ที่พบวาความสามัคคี มีความสัมพันธตอขวัญและกําลังใจ ความกระตือรือรน และความสนใจของครู
และผูนําในอันที่ควรจะปฏิบัติภารกิจใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย  นอกจากนี้ ฮาลปน (Halpin,  
1966, p. 219)  ยังศึกษาพบอีกวา  ในการทํางานที่มีระดับความสําคัญของงานที่เกิดขึ้นสูงสงผลตอ
ความสามัคคี และนภา ศรีพรรธนกุล (2533, บทคัดยอ) พบวาความสามัคคีกลมเกลียวของบุคคล
ในหนวยงานเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
 นอกเหนือจากนี้ แคพโลว (Caplow, 1964, pp. 119-124) ก็ไดเสนอวาตัวแปรที่กําหนดใช
ในการวัดประสิทธิผลขององคการที่สําคัญมีอยู 4 ประการคือ ความมั่นคง ความสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ความสมัครใจ และสัมฤทธิผล 
 ดังนั้น ความสามัคคีของครูจึงมีความสําคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียน เพราะถาบุคลากร
ที่มีความสามัคคีก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน ลดอัตราการขาดงานและการลาออก 
ซ่ึงจะสงผลโดยตรงกับประสิทธิผลขององคกร 

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ชวลิต หมื่นนุช (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนําของคณบดีที่มีตอ
ประสิทธิผลของการ บริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ความสามารถในการใชทฤษฎีภาวะผูนําของฟดเลอร ทํานายประสิทธิ ผลของการบรหิารงานวิชาการ
ระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา เอกชน 2) ศึกษาหาปจจัยภูมิหลังที่สําคัญของคณบดีที่สามารถ
อธิบายหรือมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารงาน วิชาการของคณบดีมากที่สุด 3) ศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบ สมการพยากรณประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในคณะวิชา ที่มีความสามัคคีแตกตางกัน 
4) ศึกษาความแตกตาง ระหวางประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในคณะวิชา ที่หัวหนาภาควิชา
สวนใหญมีพฤติกรรมผูนําสอดคลองและไมสอดคลองกับคณบดี 5) ศึกษาหารูปแบบสมการพยากรณ 
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ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของคณบดีที่ดีที่สุดจาก ประชากรคือ คณบดีในสถานศึกษา
เอกชน จํานวน 118 คน  และหัวหนาภาควิชาในสถานศึกษาเอกชน จํานวน 307 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนที่สอง
เปนสถิติเชิงอนุมานใชการทดสอบดวยที คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสหสัมพันธคานอนิคอล ผลการศึกษาพบวา            
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของคณบดีสวนใหญ อยูในระดับปานกลาง คณบดีสวนใหญ 
มีพฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธ หรือมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจ สัมพันธและมุงมิตรสัมพันธ
คอนขางสูง  ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานวิชาการของคณบดี มีประสิทธิผลสูงมี 5 ปจจัย คือ 
1) ปจจัยดานสถานการณ ที่เอ้ือตอการบริหารงานตามทฤษฎีของฟดเลอร ซ่ึงประกอบ ดวย อํานาจ
ในตําแหนง โครงสรางของงานและความสัมพนัธระหวางคณบดีกับผูรวมงาน 2) ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 
ซ่ึงไดแก พฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธหรือพฤติกรรมผูนําแบบมุงกิจสัมพันธหรือ มุงมิตรสัมพันธสูง 
ในสถานการณ เอื้อสูง 3) ปจจัยดานความสามัคคีของอาจารยในคณะวิชา 4) ปจจัยดานการฝกอบรม
ดานการบริหารและ 5) ปจจัยดานประสบการณในการบริหารงาน ตัวแปรที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ
ประสิทธผิลของการบริหารงานวิชาการของคณบดีไดดีที่สุดในชุดตัวแปร ภูมิหลัง คือ การฝกอบรม
ทางดานการบริหารและรองลงมา ไดแก ประสบการณทางการบริหารในตําแหนงคณบดีรวมกับ 
ประสบการณในทางการบริหารในตําแหนงอ่ืน ๆ ภายในสถาบัน กอนที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดี 
และประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของคณบดีจะสูง ถาหัวหนาภาควิชามีพฤติกรรมผูนํา 
 ภารดี อนันตนาวี (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ตัวแปรที่สงผลทางบวกสูงสุดตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา คือ สถานการณโรงเรียน รองลงมา คือ คุณลักษณะผูนําของ
ผูบริหาร และบรรยากาศของโรงเรียนตามลําดับ และรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาไดรอยละ79 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
สถานการณโรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนสงผลทางตรงตอประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในขณะที่สถานการณโรงเรียนสงผลทางออมผานบรรยากาศของโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของ

โรงเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 และสงผลทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหาร ปจจัย
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหาร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารสงผลทางตรงตอบรรยากาศ
ของโรงเรียน และสถานการณโรงเรียนมีความสัมพันธกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และไดรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
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ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติที่มีความกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษเปนที่นาเชื่อถือ และยอมรับได 
 จันทรเพ็ญ กลับดี (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยของโรงเรียน 
และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี 
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหบุรี จํานวน 291 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2547 โดยใชแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 
   1)  ปจจัยของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละปจจัย พบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงจากลําดับ
มากไปหานอย 3 อันดับ ไดแก ภาวะผูนํา ทรัพยากรบุคคล และการติดตอส่ือสารตามลําดับ สวนปจจัย
เกี่ยวกับการสนับสนุนจากชมุชน อยูในลําดับสุดทาย 
   2)  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสิงหบุรี 
ในภาพรวม อูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนที่อยูในระดับมาก 
มี 3 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจของผูรวมงาน กระบวนการดําเนินงาน
ที่ราบรื่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนการจัดหาและการใชทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 
   3)  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี ประกอบดวย การตัดสินใจ การสนับสนุนของชุมชน งบประมาณ บุคคล
และกลุมบุคคลในโรงเรียน ภาระงานและเทคโนโลยี ความขัดแยงและการตอรองและภาวะผูนํา           
สมการพยากรณ คือ Y =  c + a1(X1) + a1 (X2)+a2(X3)+…+ an (Xn) 
                ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา = 0.347 + 0.187 (การตัดสินใจ) + 0.162 (การสนับสนุน
ของชุมชน) + 0.207 (งบประมาณ) + 0.183 (บุคคลและกลุมบุคคลในโรงเรียน) + 0.139 (ภาระงาน
และเทคโนโลยี) + 0.110 (ความขัดแยงและการตอรอง) + 0.101 (ภาวะผูนํา) 
 สุวิมล เพ็ชรสุข (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนสําหรับบุตรหลานเขาเรียนอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากที่สุด คือ 1) ปจจัยดานครู ไดแก 
ครูใหการบานสม่ําเสมอ และสามารถฝกใหเด็กสามารถชวยเหลือตน เองได 2) ปจจัยเกี่ยวกับที่ตั้ง 
ไดแก การรับสงสะดวกและอยูใกลบาน 3) ปจจัยเกี่ยวกับการวัดประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน 
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ใหปกครองทราบอยางสม่ําเสมอ 4) ปจจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนการสอน ไดแก 
การเนนการเตรียมความพรอมและสงเสริมใหเด็กอาน เขียน คิดคํานวณได 5) ปจจัยเกี่ยวกับการบริการ
ความปลอดภัย ไดแก การมีรถรับสงอยางปลอดภัย และมีครูดูแลระหวางเดินทาง สวนปจจัยเกี่ยวกับ
การบริการอื่น  ๆไดแก ควรจัดหองนอนปรับอากาศและสระวายน้ํา มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
นอยกวาปจจัยอ่ืน ๆ 
 เพ็ญศรี  พิทักษธรรม มัชฌิมาภิโร (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะความเปนผูนํา
ของผูบริหารการศึกษาตอประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศกึษา
ของรัฐ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะความเปนผูนําในดานคุณลักษณะเฉพาะของผูนํา 
และพฤติกรรมความเปนผูนําตอประสิทธิผลในกระบวนการบริหารการศึกษาของผูบริหารการศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดสงขลา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารการศึกษา 
อันประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาค หรือผูอํานวยการโครงการ และ
อาจารยสายวิชาการ จากตัวอยาง 296 คน จําแนกเปนผูบริหาร 50 คน และอาจารยสายวิชาการ 246 คน 
 ผลการศึกษา ประสิทธิผลกระบวนการบริหารการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลทางตรง คือ 
พฤติกรรมพฤติกรรมความเปนผูนําแบบเนนการกํากับดูแล พฤติกรรมความเปนผูนําแบบ
เนนความสัมพันธกับผูรวมงาน  และพฤติกรรมความเปนผูนําแบบเนนการมีสวนรวม ปจจัยที่มี
ผลทางตรงและทางออม คือ คุณลักษณะทางทักษะ และปจจัยที่มีผลทางออม คือ คุณลักษณะทางกาย
และสังคม และคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
 บุศราภรณ แสงทอง (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ขาราชการครูในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 จํานวน 129 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น ตามเพศ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 
    1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  ทั้ง 7 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับในแตละดานตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับแรกไดดังนี้ 
คือ ดานการเขากับสังคมไดดี ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงาน ตามลําดับ 
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     2) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม และรายดาน จําแนกตามเพศ พบวา พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม และ
รายดานจําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
    3) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปลวกแดง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม และรายดาน จําแนกตามประสบการณ พบวา พฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนปลวกแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและ
รายดาน จําแนกตามประสบการณ โดยรวม และรายดานทุกดาน มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 พิมพรรณ  สุริโย  และคนอื่น ๆ  (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลกลุมการศึกษาทองถ่ินที่  9  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาระดับปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวย  ดานวิสัยทัศน 
ดานการติดตอส่ือสาร  ดาน การตัดสินใจ  ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  2)  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  3)  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน  4)  เพื่อสรางสมการพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่  9  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกลุมตัวอยางคือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน
โรงเรียนเทศบาล  กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 9 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวนทั้งส้ิน 307  คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r)  (Pearson,s Product Moment 
Correlation Coefficient) การถดถอยพหุคุณ (multiple regression) โดยวิธี  Enter ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
    1)  ระดับปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบวา พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน   
    2)  ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล พบวา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทองถ่ินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
   3)  ปจจัยดานผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล  
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01 
             4)  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 9 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คือ  ปจจัย ดานภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  (X4)  ดานการตัดสินใจ  ( X3)  ดานวิสัยทัศน  (X1)  และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  คือ  ดานการติดตอส่ือสาร  (X2)   
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 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สมิธ  (Smith. 1991, p. 228-A)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  คุณลักษณะของระบบโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพในมลรัฐจอรเจียร  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของโรงเรียน 
คือ การวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ การจัดบรรยากาศทางวิชาการและการมีผูนําที่เขมแข็ง 
ในขณะเดียวกนัพบวา การตั้งความหวังไวสูง ๆ และความรวมมือชวยเหลือกันมีความสัมพันธทางลบ
กับประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 แบส  (Bass, 1989, p. 1492)  ศึกษาบทบาทของครูใหญในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวา 
มีการวิเคราะหวาการบริหารงานที่แสดงความเปนผูนําทางวิชาการอยางไร ผลการวิจัยพบวาครูใหญ
รับผิดชอบงานกิจกรรมทางวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผลบุคลากรและการนิเทศงาน 
สําหรับผูชวยครูใหญ จะรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะการเยี่ยมหองเรียน วินัยของ
นักเรียน 
 พารสัน (Parson, 1964, p. 84) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสํารวจหาความสัมพันธระหวาง
การบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลที่ไดรับจากการจัดการของวิทยาลัยในรัฐคาโรไลนาเหนอื 
โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาคือผูบริหาร คณะครูในวิทยาลัย และเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ในวิทยาลัย 
โดยผูที่ตอบมาจะถือวา เปนตัวแทนของกลุมประชากรที่ทําการศึกษา พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลที่ไดรับจากการจัดการ และจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในดานตาง ๆ 
 บัก  (Bugg, 2000, p. 271-A)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพ  และ
แผนพัฒนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา  1)  กอนจะมี
การประกันคุณภาพ และการวางแผนโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ไมมีโครงสรางอยางเปนทางการ
ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 2) โรงเรียนในชนบทสามารถที่จะใชประโยชนจากกระบวนการ
ประกันคุณภาพใหเปนตัวกระตุนในการพัฒนาโครงสราง การพัฒนาโรงเรียนอยางมีรูปแบบ 
แตโรงเรียนในเมืองไมสามารถจะประสบความสําเร็จตามขั้นตอนนี้ได 3) ผลกระทบทางบวกของ
การประกันคุณภาพคือ เทคนิคการสอนที่ใชประโยชนไดทั้ง 2 โรงเรียน 4) การประกันคุณภาพ
ปรากฏวา ประสบความสําเร็จในการชี้แนะประเด็นการพัฒนา  แตมีขอโตแยงการจัดตั้งนี้ 
อาจจะลมเหลวในการจัดโรงเรียนซึ่งมีโครงสรางที่อาจมีปญหา 5) กรอบของการประกันคุณภาพ 
มีศักยภาพที่จะชวยเหลือโรงเรียนที่จะยึดเปนแบบอยางในการพัฒนาโรงเรียนตอไป อยางไรก็ตาม 
ตัวแปรที่หายไป อาทิ ภาวะผูนํา และทรัพยากรดานการเงิน กระบวนการนี้ไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค   
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2.6  สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา นําไปสูแนวคิดกรอบการวิจัย จะเห็นไดวา 
ผูนําโรงเรียนมีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการใหการดําเนินงานสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยในการใชหลักในการบริหารจัดการนั้น มีการใชหลักการที่หลากหลายและแตกตางกันตาม
สภาพปญหา สภาพแวดลอม และความพรอมในดานตาง ๆ ที่จะนํามาใชเปนหลักในการบริการ 
เพื่อใหการบริหารนั้นมีความเหมาะสม อันจะนําไปสูการพัฒนาและหัวใจในการบริหารโรงเรียน 
ผูนําตองมีภาวะผูนําในการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยสามารถพัฒนาบุคลากรที่อยูในโรงเรียน 
รวมทั้งควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคูกันไปกับการพัฒนาในดานอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําพฤติกรรมดานการบริหารซึ่งประกอบดวย

รายละเอียดดังนี้  
   1)  พฤติกรรมผูนําใชกรอบแนวคิดของ Blake & Mouton (1964, p. 114)  ประกอบดวย 
ทฤษฎีผูนําแบบมุงสัมพันธ และพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน 
    (1)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธ หมายถึง ระดับที่ผูนําใหความสนใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา ยอมรับ และเคารพในความเห็น และความรูสึก ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตัวของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูนําที่มีพฤติกรรมเนนคนสูง จะเปนผูนําที่มีความเปนมิตร พรอมจะสื่อสาร
อยางเปดกวาง พัฒนาทีมงาน และดูแลใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดี  
    (2)  พฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน หมายถึง ระดบัที่ผูนําใหความสนใจตองาน และ
กํากับใหพนักงานทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ผูนําที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะเนนการออกคําสั่ง 
การวางแผนงาน การกําหนดเสนตาย และตารางการทํางานที่ชัดเจนใหแกพนักงาน  

    2)  ประสิทธิผลของโรงเรียนผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Hoy & Miskel (2001, 
pp. 384-387)  ซ่ึงประกอบดวย  3  ประเด็นคือ  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และความสามัคคีของครู  
    (1)  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดําเนินงานภายในโรงเรียน ในดานการบริหารในเรื่องของการกําหนดนโยบายการใชนวัตกรรม 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนแปลง เพื่อใหโรงเรียน
กาวทันกับสภาพแวดลอมตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 
    (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พัฒนาการของนักเรียนที่แสดงออก
ทางดานคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน คือ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม-จิตใจ
และสติปญญา โดยรวมตามเกณฑของโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
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    (3)  ความสามัคคีของครู  หมายถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  หรือ
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของครูในโรงเรียน ซึ่งจะพิจารณาไดจากความรวมมือ การสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือกัน การรวมกันปรึกษาหารือ การทํางานเปนทีม เพื่อแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นหรือรวมกันวางแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนและมีความสุขในโรงเรียน โดยเสนอไดในกรอบความคดิ
ในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


