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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวความคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้   

  2.1  การบริหารงานในองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ 
  2.1.1  การบริหารและการจดัการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

  2.1.2  การจัดการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.2  ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 
  2.2.1  ความหมายของพฤติกรรมผูนํา 
  2.2.2  ความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา 
  2.2.3  คุณลักษณะพฤตกิรรมผูนํา 
  2.2.4  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ 
  2.2.5  ทฤษฎีภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ   

  2.2.6  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป   
  2.2.7  พฤติกรรมผูนําแลกเปลี่ยนของคูเนอร  และเลวิส     
  2.2.8  พฤติกรรมผูนําของลิเคอรท 
  2.2.9  พฤติกรรมผูนําของเบลค  และมูตัน 
  2.2.10  พฤติกรรมผูนําของฟดเลอร 

  2.2.11  พฤติกรรมผูนําของฮอย  และมิสเกล 
          2.2.12  พฤติกรรมผูนําของยุคล 
  2.3  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  2.4  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
  2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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 2.1  การบรหิารงานในองคการบริหารสวนจังหวดัชลบุร ี
 
  2.1.1  การบริหารและการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญในการแบงเบาภาระหนาที่และการบริการแก

ประชาชนแทนรัฐบาลสวนกลาง  คือ  องคการบริหารสวนจังหวัด  ซ่ึงกอตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  พ.ศ. 2498  โดยตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยปกครอง
แยกไปจากระเบียบบริหารราชการสวนกลาง  มีฐานะเปนนิติบุคคล  ทุกจังหวัดใหมีสภาจังหวัด  และ
จังหวัดหนึ่งจัดตั้งไดเพียงหนึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเทานั้น  ดังนั้นจํานวนองคการบรหิารสวนจงัหวดั
จึงมีเทากับจํานวนจังหวัด  คือ  75  จังหวัด  (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)  มีผูวาราชการจังหวัดและ
สภาจังหวัดดําเนินกิจกรรมสวนจังหวัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ  ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา  หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีตอการจัดการศึกษาในทองถ่ิน  มีปรากฏอยางชัดเจน
ในวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดและบทบาทตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงนับไดวา  องคการบริหารสวนจงัหวดั
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทองถ่ินมาตั้งแตในอดีต  ปจจุบัน  และมีสวนรวมในการจดัการศกึษา
ทองถ่ินตอไปอีกในอนาคต  จากรายงานการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของกรมสามัญศึกษา  
พบวา  การเปดโอกาสใหชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางตอเนื่องยังไมเปนที่นาพอใจ  ตามความคาดหวังของการปฏิรูปโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
ในอุดมคติเนื่องจาก 

1)  ขาดการนําชุมชนมาชวยในการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง 
2)  ผูบริหารโรงเรียนมักตองการบริหารโรงเรียนดวยความคิดและนโยบายของตน

แตเพียงผูเดียว 
  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  หรือ

ชายฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทยระหวางเสนรุงที่  13  องศา  22  ลิปดาเหนือกับเสนแวงที่ 
100  องศา  59  ลิปดาตะวันออก  อยูหางกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดิน
สายบางนา-ตราด  ประมาณ  80  กม. เนื้อที่รวมทั้งจังหวัดประมาณ  4,363  ตารางกิโลเมตรหรือ 
2,985,107  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดระยอง 
  ทิศตะวนัออก  ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดจันทบุรี 
  ทิศตะวนัตก  ติดตอกับทะเลฝงตะวันออกของอาวไทย 
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  ลักษณะภูมิประเทศ  จังหวัดชลบุรีมีสภาพพื้นที่ทั้งเปนแบบภูเขา  พื้นที่ราบลุม  และที่ราบ
ติดชายฝงทะเลรวมทั้งเกาะนอยใหญอีกมากมาย  

  ประชากรและการแบงเขตการปกครอง  จังหวัดชลบุรี  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  1,104,231  คน  
292,705  ครัวเรือน  แยกเปนเพศชาย  555,195  คน  รอยละ  50.28  ของประชากรทั้งจังหวัด  เพศหญิง  
549,036  คน  รอยละ  49.72  ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย  253  คนตอตารางกิโลเมตร  
การแบงเขตการปกครองของจังหวัด  แบงออกเปน  10  อําเภอ  1  กิ่งอําเภอ  92 ตําบล  679  หมูบาน  
และ  231  ชุมชนในเขตเทศบาล  สวนการปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาลเมือง  5  แหง  เทศบาลตําบล  21  แหง  องคการบริหารสวนตําบล  75  แหง  และมีการปกครอง
รูปแบบพิเศษ  1  แหง  ไดแก  เมืองพัทยา  (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 

  ยุทธศาสตร 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดั

ชลบุรี  ในชวงป  2548-2554  ไว  7  ยุทธศาสตร  ไดแก 
1)  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

 2)  ยุทธศาสตรการรักษาความเรียบรอยการปองกันปราบปรามและบําบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติด 

  3)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจดัการที่ดีและปองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 4)  ยุทธศาสตรการใหบริการที่ดีแกประชาชนและพัฒนาองคกรไปสูองคกรยุคใหม 
 5)  ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชวีิตมนษุย 
  7)  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
  พันธกิจองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  “เปนองคกรยุคใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  การศึกษา

มีความกาวหนา  เศรษฐกิจมั่นคงเปนศูนยกลางการคา  การทองเที่ยวและการกีฬา” 
  1)  เสริมสรางและปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
  2)  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
  3)  สงเสริมการจัดการศึกษา  การใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทัว่ถึง 
  4)  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน อปท. ในการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 
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  5)  สนับสนุนชวยเหลือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  การปองกนั
แกปญหาสังคม  ยาเสพติดและโรคเอดส 

  6)  เสริมสรางความรวมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ  และการจดัระบบ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน 

  7)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรวมทั้งชองทางในการขยายตัวทางการคา  
การทองเที่ยวและกฬีา 

  เปาประสงคองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
1)  ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีมีรายไดเพิม่ขึ้น 

  2)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินลดปญหาสังคมตางๆ 
  3)  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีมีสวนสนับสนุนชวยเหลือใหแกสวนราชการ

และองคปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการแกไขปญหาตางๆ 
  เปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมไวดงันี้ 
  1)  สรางความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชนใหเกื้อกูลกัน

เพื่อเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคง 
  2)  สรางงานและรายไดจากธุรกิจการทองเที่ยวใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
  3)  พัฒนาโครงขายถนนและระบบการขนสงตอเนื่องจากที่มีอยูแลว 
  4)  เพิ่มความเขมแข็งองคกรชุมชนและประชาสังคมใหมีความมั่นคงรวมทั้งระบบ

การบริการจัดการของชุมชนที่ดี  ใหครอบคลุมทุกตําบล 
  5)  มีการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยูดวยกระบวนการมสีวนรวมของทกุภาคสวน

ในสังคม 
  6)  อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมและปาชายเลนเพื่อความสมดุลของสภาวะแวดลอม

และความหลากหลายทางชวีภาพ 
  7)  เพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยของทองถ่ิน  โดยการจัดตั้ง

ศูนยกําจัดขยะรวมขององคการบริหารสวนจังหวดัชลบุรี  รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสียของทองถ่ิน 
  8)  สรางโอกาสใหสตรีและผูดอยโอกาสทุกประเภทไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ

อยางเต็มที่และไดรับการบริการตางๆ ที่เหมาะสมอยางทั่วถึง 
  9)  การดําเนินงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและภาคการเมืองใหมีความโปรงใส 

ความซื่อสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคมสูงขึ้น 
  10)  พัฒนาหนวยงาน  บุคลากรใหทันสมัยพรอมสําหรับการเขาสูการปฏิบัติงานยุคใหม

ปจจุบันอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จังหวัดชลบุรี
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ไดนํานโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  โดยมุงตอบสนองตอนโยบาย
จึงไดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทุกฝายทั้งหนวยงานภาครัฐ  องคการเอกชนผูแทนองคกร
ประชาชน  นักวิชาการและสื่อมวลชนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีมีมติเห็นชอบ

แผนพัฒนาฯ และการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  และกําหนดวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรีขึ้นใหมซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

  วัตถุประสงคของการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดชลบุรีในภาพรวมไวดังนี้ 
  1)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีใหมีการขยายตัว

อยางเพียงพอตอการสรางงานและสรางรายได  รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
เครือขายชุมชนใหเดความเชื่อมโยงพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได 

  2)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของ
การอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย  สามารถสรางคนใหเปนคนดี  คนเกง  
ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย 

  3)  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทุกคนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  สรางระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 

  4)  เพื่อใหการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  เพื่อใหคนและธรรมชาติอยูดวยกันอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

  5)  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมกันคิด  รวมกันทําและรวมกันรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาบุคลากรเปนบุคลากรยุคใหมสามารถนําพาองคกรไปสูองคกรยุคใหมและสามารถ

บริหารจัดการองคกรดวยระบบการบริหารสมัยใหมไดเปนอยางดี  (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี, 
อินเทอรเน็ต, 2551) 

  นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  เสริมความมั่นคง  สรางความยั่งยืนใหประชาชนอยูดีกินดี มีภูมิคุมกันตนเองในอนาคต 

ตามแนวทาง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ภายใตแนวคิดหลัก  “พัฒนาเมืองชล  สรางคน  สรางเศรษฐกิจ” 
โดยมีนโยบายหลัก  5  ดาน  ดังตอไปนี้  (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี, อินเทอรเน็ต, 2551) 
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  ดานที่  1  เศรษฐกิจ 
  ขอ  1  การทองเที่ยว 
  ขอ  2  การอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  ขอ  3  การเกษตรกรรม 

  ดานที่  2  สังคม  การศึกษาและสาธารณสุข 
  ขอ  4  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและโปรงใส 

  ขอ  5  สงเสริมการศึกษา  กฬีา  เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
  ขอ  6  สงเสริมสุขภาพ  อนามัย  สําหรับประชาชน 
  ขอ  7  พัฒนาจิตใจ  เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมและชีวิตความเปนอยู 

  ดานที่  3  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  ขอ  8  การประปา และแหลงน้ํา 
  ขอ  9  การคมนาคมขนสง 
  ขอ  10  พัฒนาปรับปรุงแกไขการจราจร 
   ดานที่  4  พฒันาสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนชลบุรี 
  ขอ  11  วิถีชีวติที่ดี 
   ดานที่  5  สรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
 ขอ  12  ลดปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 2.1.2  การจัดการศึกษาของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1)  การบริหารงานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจะตองบูรณาการงาน

ในภาระหนาที่ตามกรอบโครงสรางการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและ
งานบริหาร  งานการเมืองตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีตามสัดสวน
พอสังเขป  ดังนี้ 
   รอยละ  70  การบริหารงานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในภาระหนาที่
ตามกรอบโครงสรางการปฏิบัติงาน  เพื่อใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความเปนเลิศ
ในภารกิจของกองการศึกษาฯ และหนวยงานในสังกัด  เปนอันดับแรก  และหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัด
ชลบุรี  เปนอันดับรองลงมา 
   รอยละ  30  งานบริหารงานการเมืองตามนโยบายของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ทัง้น้ีจะตองคํานงึถึงการบริการและชวยเหลือประชาชนเปนหลัก 
  2)  วิสัยทัศนกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เปนหนวยงานหลักที่เปนแบบอยาง
ในดานการสงเสริมการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและการบริการที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีความเปนเลิศทั้งดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การจัดการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน  การศึกษานอกระบบ  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การจัดกิจกรรมพัฒนา
อาชีพเยาวชน  การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3)  พันธกิจกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1)  สงเสริม  สนับสนุนหนวยงานในสังกัดในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาพิเศษและการศึกษานอกระบบ 
  (2)  สงเสริม  สนับสนุนและทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 
แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (3)  สนับสนุน  สงเสริม  และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของหนวยงาน
ในสังกัดตางๆ   
 

 2.2  ทฤษฏแีละแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 
  
  2.2.1  ความหมายของพฤตกิรรมผูนํา 
  ผูนํายอมมีความสําคัญตอองคกรหรือหนวยงานในการที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย  ผูนําตองแสดงพฤติกรรมการบริหารงาน  เพื่อใหเปนที่ยอมรับแกสมาชิก  การปฏิบัติของผูนํา
ในการบริหารงาน  จะเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการบริหารงาน  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย
ของพฤติกรรมผูนําดังนี้ 
  อํานวย  แสงสวาง  (2541, หนา 127)  ใหความหมายพฤตกิรรมผูนํา  หมายถึง  วิธีการทีป่ฏิบัติ
ของผูบริหารที่มีศิลปะในการจูงใจใหคนทํางาน 
  ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2543, หนา  618)  ใหความหมายพฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  การที่บุคคลหนึ่ง
พยายามที่จะใชกําลังทางสมอง  กําลังกายและกําลังใจเพื่อจูงใจหรือดลใจ  จะตองไมเปนการบังคับ 
ตลอดจนไดรับความยินยอมจากผูตาม 
  ภูริทัต  รัศมีเพชร  (2543, หนา 17)  ใหความหมายพฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  บุคคลผูมีพลังชี้นํา
ทั้งนี้เพราะผูนําทุกคนตางก็หวังที่จะใหภารกิจของงานประสบความสําเร็จ  ความสาํเร็จอาจเกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว  ถาผูนําคนนั้นรูจักวิธีการทําตัวใหเปนบุคคลที่มีพลังชี้นําในชีวิตของคนอื่นได 
  สมนึก  พรเจริญ  (2544, หนา 20)  กลาววา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรม
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  โดยพฤติกรรมผูนําแตละองคการ  หรือหนวยงาน
จะมลัีกษณะแตกตางกันไป  ตามบุคลิกภาพของผูนําหรือสภาพแวดลอมของสถานการณนั้นๆ 
  สมคิด  บางโม  (2545, หนา 235)  ไดกลาววา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคล
ขณะที่ทําการสั่งการตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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  สิทธิชัย  ฝร่ังทอง  (2548, หนา 1)  ไดกลาววา  พฤติกรรมผูนํา  คือ  พฤติกรรม  คุณลักษณะ
ของคนที่คิด  คนที่พูด  คนที่ทําอะไรแลวคนอื่นเชื่อถือ  อยากทําตาม  อยากใหชวยเหลือ  อยากให
การสนับสนุน 
  ริชารด  และแองเกิล  (Richards & Engle, 1986, pp. 199 – 215)  ใหความหมายไววา  
พฤติกรรมผูนําหมายถึง  การจุดประกายวิสัยทัศนใหผูอ่ืนมองเห็น  พรอมทั้งปลูกฝงเปนคานิยมและ
สรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหสามารถปฏิบัติไดสําเร็จ 
  อีมีเกรน  (Immegant, 1988, pp. 257-259)  ใหความหมาย  พฤติกรรมผูนําวาเปนพฤติกรรม
ของผูที่ตองมีจุดเดน  ในเรื่องของความฉลาด  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และมีระดับความสามารถ
ในการทํางานสูงกวาคนทั่วไป 
  จาคอบส  และจากัวส  (Jacobs & Jaques, 1990, pp. 281-295)  ใหความหมาย  พฤติกรรมผูนํา  
หมายถึง  กระบวนการใหลด (ทิศทางมีความหมาย) เพื่อใหเกิดการรวมพลัง ความพยายามและ
เต็มใจที่จะใชความพยายามนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
  สรุปไดวา  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลที่มีอิทธิพล  มีพลังชี้นํา  มีความรู 
มีสติปญญา  มีความดีงามสูงกวาผูอ่ืน  มีความสามารถจูงใจใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ
และเชื่อมั่นวาสามารถคลี่คลายเหตุการณความตึงเครียดไดดวยสันติวิธีแกปญหาในเชิงสรางสรรค 
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.2.2  ความสําคัญของพฤตกิรรมผูนํา 
  การบริหารงานในสถานศึกษาหรือองคการใดก็ตาม  ผูนําจะตองแสดงพฤติกรรมผูนํา
ในการบริหารงาน  เพื่อนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
ในการบริหารงานนั้น  จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความอยูรอดของ
องคการ  เพราะสถานศึกษาจะเปนสิ่งสะทอนการบริหารของผูนํา มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
ความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา ไวดังนี้ 
  สมคิด  บางโม  (2545, หนา 235)  กลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวา  ความสําคัญ
ของพฤติกรรมผูนําเปนการปฏิบัติตนของผูนํา  ตอกลุมที่มีอิทธิพลมากที่สุดและสมาชิกคนอื่นๆ 
ยอมรับโดยสมัครใจวา  บุคคลนั้นเปนผูนําของกลุมและสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายได 
  เทื้อน  ทองแกว  (2545, หนา 36)  กลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวา  อยูที่ความสามารถ
ของผูนําที่ถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดดีภายใตภาวการณ

ที่เปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
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  ประภัสร  จงสงวน  (2546, หนา 4)  กลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนําวา  การแสดง
พฤติกรรมของผูนํานั้น  มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ  โดยพฤติกรรมที่แสดงออก
จะตองบงบอกถึงการที่ผูนํามีความรู  ความสามารถ  มีความรับผิดชอบและทันตอเหตกุารณในทกุๆ ดาน 
  สุทธินันท  พรหมสุวรรณ  (2546, หนา 33)  กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนําอยูที่
การที่ผูนําหรือผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนขององคการ  กําหนดเปาหมายคุณคา  ความเชื่อ  กลยุทธ
ขององคกรรวมกัน  ซ่ึงจะเปนแนวทางใหกับสมาชิกนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  เพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงประสทิธิภาพ  และประสิทธิผลขององคการโดยรวม 
  ปรียาพันธุ  ปยะอนันต  (2546, หนา 13)  กลาววา  ความสําคัญของพฤติกรรมผูนําอยูที่
แนวทางการบริหารงาน  ที่ทําใหผูอ่ืนทําตามในสิ่งที่ตั้งเปาหมายใหสําเร็จอยางเต็มใจและรวมมือ
เปนอยางดี  ทั้งนี้ผูนําหรือผูบริหารตองมี  1)  ความรู  ความสามารถ  ทําใหตนเองมีความนาเชื่อถือ
และทําใหทุกคนมีความเชื่อมั่นและไววางใจ  2)  ตองมีความสามารถในการบริหารจัดการและ
การวางแผนงานที่ดี  3)  ตองเขาใจคน  4)  การตัดสินใจและการแกปญหา 
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2547, หนา 24)  กลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา  คือ 
พฤติกรรมทางดานมิตรสัมพันธกับพฤติกรรมดานกิจสัมพันธที่มีความสัมพันธกัน  ผูนําทั้งสองดานนี้ 
คือ  ผูนําที่มีประสิทธิผลในการบริหารงาน 

  สุริยน  เผือกสกนธ  (2548, หนา 3) ใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนํา  คือ  คนที่เปนผูชี้
กาํหนดทิศทางไปขางหนาใหผูอ่ืนปฏิบัติตามโดยอาศัยการพูด  การชักนํา  หรือการแสดงพฤติกรรม  
เพื่อใหผูที่ตามมีความศรัทธาในแนวความคิดนี้  1)  มีความรู  2)  มีความกลาหาญ  3)  มีความเด็ดขาด  
4)  มีความยุติธรรม  5)  มีความเปนที่เชื่อถือได  6)  มีลักษณะทาทีดี  7)  มีความขยัน  อดทน  
8)  มีความกระตือรือรน  9)  มีความซื่อตรง  10)  มีความคิดริเริ่ม  11)  มีความไมเห็นแกตัวและ 
มีความรูจักตนเองและผูอ่ืน 
  เชวทซ  (Schwatz, 1980, p. 491)  กลาววา  พฤติกรรมผูนําเปนลักษณะของผูที่มีความสามารถ
ของศิลปะในการบอก  ช้ีแนะผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเต็มใจ
และกระตือรือรน 
  ไซอิน  (Schein, 1985,  unpaged)  กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา  คือ ความสามารถ
ที่กาวออกมาจากวัฒนธรรมเดิม  เพื่อรวมกระบวนการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหมีการปรับตัว
ไดมากขึ้น 
  ดรัท  และพลัส  (Drath & Palus, 1994, unpaged)  กลาววาความสําคัญของพฤติกรรมผูนํา
เปนกระบวนการสรางความสมเหตุสมผลในการทํางานรวมกันของบุคคลตางๆ เพื่อสรางความเขาใจ
และความผูกพันใหเกิดขึ้นกับงานในหนวยงาน 
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  ฟนเคลสไน  และแฮมบริค  (Finkelstein & Hambrick, 1996, unpaged)  ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของพฤติกรรมผูนําเชิงกลยุทธวา  หมายถึง  ผูนําหรือกลุมผูนําระดับสูงที่มีความสามารถในการคาดการณ
มีมุมมองระยะยาวสรางความยืดหยุนใหองคการบรรลุเปาหมายโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบรวมกัน

ทั้งองคการ 
  ผูวิจัยสรุปความสําคัญของพฤติกรรมผูนําไดวา  ผูนําเปนผูกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ที่ตองใชทักษะในการบริหาร  ใชทั้งศาสตรและศิลปในการกํากับดูแลการทํางานตามหลักการทางกลยุทธ
การบริหารเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ  
พฤติกรรมผูนําเปนตัวชวยหรือผลักดันสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย  รวมทั้งการรักษาสภาพองคการใหมั่นคง   

 2.2.3  คุณลักษณะพฤติกรรมผูนํา 
   ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารจะตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารงาน  
เพื่อปรับตัวใหเขากับสถานการณส่ิงแวดลอมและความอยูรอดขององคการ  เพราะเปนการแสดงถึง
ศักยภาพขององคการในการแสดงถึงความเจริญเติบโตและความสามารถในการพัฒนาองคการ

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู  มีผูกลาวถึงคุณลักษณะของพฤติกรรมผูนําที่ดีไวดังนี้ 
 1)  ตัวเองตองดี  ตองเปนแบบอยางได 
 2)  ตองมกีัลยาณมิตร  ตองหาที่ปรึกษา  และผูรวมการรวมงานที่ดี  มีความรูความสามารถ
และแสวงหาปญหาเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 3)  ตองไมประมาท 
 4)  ตองเปนคนเขมแข็ง  กระตือรือรนเอาจริงเอาจัง  แมมีอุปสรรคมีภัยอันตราย
มีปญหาก็ไมยอทอวางตัวเปนหลักและอยูในหลักไมหวั่นไหวไปตามเสียงขู 
 5)  ตองทําไดและชวยใหคนอื่นทําไดในสิ่งที่ตองการจะทํา 
 6)  ตองเปนคนมองกวาง มองไกล ใฝสูง  ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา  คนที่เปนผูนํานั้น
แนนอนวาปญญาสําคัญที่สุด 
  กิตติภัค  ยิ่งปญญาโชค  (2544, หนา 29)  กลาววาผูนํายุคปจจุบันควรรูการจัดการและ
มีความสามารถในการเรียนรูดานการบริหารเทคโนโลยี  เพื่อใหทันตอความอยูรอดขององคการ
เพราะโลกปจจุบันเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
  ณัฐพล  ปญญาโสภณ  (2546, หนา 59)  กลาววาผูนํายุคปจจุบัน  ตองมีความเขาใจและยอมรับ
ความแตกตาง  มีทัศนคติเชิงบวก  ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน  สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับผูอ่ืน
และสิ่งแวดลอม  ใจกวาง  เสียสละ  เพื่อพัฒนาผูรวมงานใหดีกวาตนเอง  เพื่อมาทําหนาที่ผูนํารุนใหม
ใหองคกรการศึกษา  และประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้น  ผูนําในสถานศึกษาควรรูจักผอนคลายความเครียด
ดวยหลักปฏิบัติศาสนา  เพื่อจะไดมีสมาธิและปญญาในการทํางาน 
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  ศิริพงศ  พฤทธิ์พันธุ  (2546, หนา 5)  กลาววาพฤติกรรมผูนําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
จะตองมุงสรางองคการคุณภาพไปสูความเปนเลิศและดีที่สุด  ลดความผิดพลาดในทุกๆ ขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการทํางานบริหารจัดการแนวใหม  ดวยหลักการบริหารคุณภาพโดยรวมทั้งองคการ  
(TQM)  การบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล  (ISO)  การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคดานคุณภาพ
เปนหลัก  (MBO)  แนวทางการวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล  (BSC)   
  สุทธินันท  พรหมสุวรรณ  (2546, หนา 33)  ลักษณะพฤติกรรมผูนําในยุคปจจุบันควรกําหนด
วิสัยทัศนขององคการ กําหนดเปาหมาย  คุณคาและความเชื่อรวมกัน  และการกําหนดกลยุทธขององคการ 
ซ่ึงจะเปนแนวทางใหกับพนักงานระดับปฏิบัติ  นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการโดยรวม 
  สุมาณี  ไพศาลเวชกรรม  (2546, หนา 72)  กลาววาลักษณะพฤติกรรมผูนํา  ควรใหความสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลง มุงสรางสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนมองการณไกล  ทาทายสิ่งเดิมๆ 
มุงทําในสิ่งถูกตอง  คํานึงถึงพื้นฐานความเปนมนุษย  คุณคา  ใสใจในเรื่องของอารมณ  มีจริยธรรม 
มีความมั่นคงทางอารมณมีจุดยืนในการบริหารจัดการ  คิดเปน  ทําเปน  ซ่ือสัตย  ไมเลนพรรคเลนพวก 
มีความกลาหาญที่จะปรับปรุงแกไขเพื่อประโยชนของสังคมและองคการ 
               สรุปคุณลักษณะผูนํา  จะตองมีพฤติกรรมผูนําในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  เปนผูมีความคิดสรางสรรคในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เปนผูมีวิสัยทัศนมอง
อนาคตไกลและใชกลยุทธในการบริหารองคการไปสูเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพแกองคการ 
 มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธดีมีความยุติธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และเปนผูที่มีความปรารถนาดีตอสังคมสวนรวม 
   จากการศึกษาคนควาเกีย่วกบัแนวคดิพฤตกิรรมผูนํา  ดังตอไปนี ้
  2.2.4  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ 
   1)  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ ของเฮอรเซ  และบลองชารด (Hersey & 
Blanchard, 1982, pp. 103-104)  แหงมหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกา  ไดศึกษาภาวะผูนํา
แบบสถานการณ  พฤติกรรมผูนําที่แสดงออกเกี่ยวกับวุฒิภาวะของผูใตบังคับบัญชา  หรือผูตาม  
สรุปไดวาการเปนผูนํามี  2  ดาน  ดังนี้ 
   (1)  พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธ  (consideration  structure)  หมายถึง  
พฤติกรรมของผูนําที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวผูนํากับผูใตบังคับบัญชา  แสดงออกถึง
ความเปนมิตร การเคารพซึ่งกันและกัน  ความไววางใจในการทํางาน  แสดงออกถึงดวยความรูสึกชอบ  
รัก  เกลียด  ซ่ึงเปนความอบอุนที่ผูนําแสดงตอสมาชิกภายในกลุมหรือรายบุคคล 
   (2)  พฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ  (initiating  structure)  หมายถึง  พฤติกรรม
ของผูนําที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวผูนาํกับผูใตบังคับบัญชา  ในดานความเขาใจในการดําเนินการ
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ตามนโยบาย  ตามแผนงาน  การติดตอส่ือสารและวิธีการดําเนินการใหสําเร็จลุลวงในการปฏิบัติภารกิจ
ที่ตองปฏิบัติเปนรายบุคคลในลักษณะการแบงงาน  ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเปนไปตาม
ตําแหนงหนาที่  (กมล  ศิริสลุง, 2545, หนา 13)   
   2)  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ ของโมเดล วรูม – เย็ดตัน – จาโก  (Vroom -
Yetton-Jago)  เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่เปนแบบอยางวิธีการที่ปจจัยเชิงสถานการณ
มีผลกระทบตอระดับการมีสวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจ  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ผูบริหารจะใชหลักทางเลือกการตัดสินใจ ซ่ึง วรูม  (Vroom)  และ จาโก  (Jago)  ไดพัฒนาทางเลือก
การตัดสินใจ  เพื่อชวยผูบริหารพิจารณาปญหาตางๆ ไดกวางขวางขึ้น  ปจจัยสถานการณ  4  แบบ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการตัดสินใจ  ไดแก 
  (1)  คุณภาพการตัดสินใจ  (decision  quality)  มีการคํานึงถึงคุณภาพดานเทคนิค
ในการตัดสินใจซึ่งอาจจะสําคัญหรือไมสําคัญตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 
  (2)  การยอมรับการตัดสินใจ  (decision  acceptance)  พนักงานพรอมที่จะยอมรบั
การตัดสินใจ และยอมรับการปฏิบัติการ  เมื่ออยูในสภาพที่พรอมจะเกี่ยวของกับกระบวนการตดัสินใจ 
  (3)  ความเกี่ยวของกับการพัฒนา   (concern  for  employee  development)  หมายถึง  
ความสนใจของผูบริหารในการชวยปรับปรุงพนักงานในดานเทคนิคและทักษะการตัดสินใจ 
เปนการใหโอกาสพนักงานในการเรียนรูทักษะใหม  ทําใหเกิดทักษะเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น  โดยเกี่ยวของกับ
การใหคําแนะนํา ในกระบวนการตัดสินใจ 
  (4)  การเกี่ยวของกับเวลา  (concern  for  time)  เปนปจจัยในสถานการณซ่ึงเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการตัดสินใจ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายองคการ บางครั้งจะมีขอขัดแยง
ดานเวลา  และผูบริหารตองแกปญหาเมื่อสถานการณเกี่ยวของกับกําหนดการณที่สําคัญ 

  2.2.5  ทฤษฎีภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ  (House’s  charismatic  leadership  theory)  
ทฤษฎีนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา  ทฤษฎีภาวะผูนําโดยเสนหา  เฮาส  (House, 1971; อางถึงใน  สมิธ  สัชฌุกร, 
2546, หนา 304)  อธิบายวา  ผูนําโดยเสนหา  คือ  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  ในการทําใหเกิดผลงาน
ที่สูงขึ้นกวาผลงานปกติที่ควรเปน  ทั้งนี้  เกิดจากไดรับความรวมมอืเปนพิเศษจากผูตาม  เพราะผูตาม
โดยเสนหา  มีความเชื่อวา  ความคิดหรือความเชื่อของผูนํา  คือ  ส่ิงที่ถูกตอง  จึงทําใหยอมรับผูนํา
โดยปราศจากขอสงสัย  พรอมที่จะฟงอยางเต็มใจ  มีความรัก  ความผูกพันตอผูนํามีเปาหมาย
การปฏิบัติงานสูง  โดยสรุปความเสนหาที่เกิดขึ้นตอตัวผูนํานั้นจะสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมผูตาม
แสดงออกเปนตัวบงชี้  9  ประการ  ดังนี้ 

 1)  ผูตามแสดงความมั่นใจวา  ความคิดหรือความเชื่อของผูนําคือส่ิงที่ถูกตอง 
 2)  ผูตามจะมคีวามเชื่อคลายกับผูนํา 
 3)  ผูตามจะแสดงการยอมรบัผูนําโดยปราศจากขอสงสัยใดๆ 
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 4)  ผูตามจะแสดงการใหความรักและพึงพอใจตอผูนํา 
 5)  ผูตามเต็มใจเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา 
 6)  ผูตามพยายามเอาแบบอยางหรือลอกเลียนแบบผูนํา 
 7)  ผูตามมีความรูสึกรวมทางอารมณตอพันธกิจรวมกับผูนํา 
 8)  ผูตามพยายามยกระดับเปาหมายของกลุมหรือองคการใหสูงขึ้น 
 9)  ผูตามมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือองคการ  โดยแสดงออกดวยการให

ความรวมมือและความมั่นใจวาตนจะสามารถทําใหเปาหมายงานหรือองคการบรรลุผลได 
 2.2.6  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูป  (Transformational  Leadership)  ทฤษฎภีาวะผูนาํเชงิปฏิรูป  

หรือทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพโดยแบส  (Bass, 1985; อางถึงใน  สมิธ  สัชฌุกร, 2546, หนา 328) 
ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําแบบนี้  ผูตามใหความไววางใจ มีความรูสึกที่ชื่นชม  ใหความจงรักภักดี 
และความเคารพนับถือตอผูนําจนสามารถสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  ไดผลมากกวา
ความคาดหวังเดิมที่กาํหนดไว  ทฤษฎีนี้เชื่อวาภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ  จะสงเสริมแรงจูงใจและ
ผลงานของผูตามไดมากกวาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน  โดยแบส  อธิบายวาผูนําสามารถเปลี่ยนแปลง
และจูงใจผูตามดวยวิธีการดังนี้ 

 1)  ทําใหผูตามเกิดตระหนกัในความสําคญัของผลงานที่เกิดขึ้น 
 2)  โนมนาวจิตใจของผูตามใหเปลี่ยนจากการยึดผลประโยชนของตนเองมาเปน

เห็นแกประโยชนสวนรวมขององคการและหมูคณะแทน 
 3)  กระตุนใหผูตามยกระดับความตองการที่สูงขึ้นกวาเดมิ 
   2.2.7  พฤติกรรมผูนําแลกเปล่ียนของคูเนอร  และเลวิส  (Kuhner & Lawis, 1987, p. 469)  

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําแลกเปลี่ยน  (transactional  leadership)  วามีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนทางสังคมโดยเนนการแลกเปลี่ยนประโยชนระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  
ทั้งสองฝายตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน  ตางฝายตางอํานวยประโยชนใหกันและกัน  และตางก็ไดรับ
ประโยชนในการตอบแทน  นั่นคือ  ผูบริหารจะใหอะไรบาง  เพื่อที่จะไดรับอะไรบาง   
อยางเปนการตอบแทน จากผลการวิจัยของแบส พบวา องคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนํานั้น  
แบบแลกเปลี่ยนโดยมี  2  องคประกอบ  คือ  การใหรางวัลตามสถานการณและการบริหารแบบวางเฉย    

   2.2.8  พฤติกรรมผูนําของลเิคอรท 
   ลิเคอรท  (Likert, 1961, p. 7) และเพื่อนรวมงานมหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกนไดศึกษา

แบบของการเปนผูนําในกิจการอุตสาหกรรมบริษัทประกันภัย  และหนวยงานของรัฐบาล   
หลังจากที่วิเคราะหขอมูลตางๆ แลว  ไดแบงแบบของผูนําออกเปน  2  ประเภท  คือ 

 1)  ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนงาน  (employee  centered  Ieaders)  ผูนําแบบนี้
จะใหความสนใจในปญหาของผูใตบังคับบัญชา  การสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีเปาหมาย
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ของการปฏิบัติงานสูง  สามารถที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยางชัดเจน  และ
ใหทุกคนมีเสรีภาพในการทํางาน 

 2)  ผูนําที่ใหความสําคัญกับผลผลิต  (production  centered  Ieaders)  เปนแบบที่มี
การควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดและใชวิธีจงูใจตางๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิผล  เชน  การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชในการทํางาน  เปนตน 

   2.2.9  พฤติกรรมผูนําของเบลค, และมูตัน 
   เบลค  และมูตัน  (Blake & Mouton, 1964, p. 11)  ไดแบงพฤติกรรมผูนําเปน  2  ดาน  คือ 

ความเอาใจใสคนและเอาใจใสผลผลิต 
  1)  พฤติกรรมความเปนผูนําดานความเอาใจใสคน  (concern  for  people)  หมายถึง

การเอาใจใสทุกขสุขสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา  ทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว  เปดโอกาส
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  2)  พฤติกรรมการเปนผูนําดานเอาใจใสผลผลิต  (concern  for  product)  หมายถึง  
ความสนใจและใหความสําคัญตองานมากกวาคน  ไมชอบมอบหมายงานหรือกระจายอํานาจ  
(สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2545, หนา 138)   

  2.2.10  พฤติกรรมผูนําของฟดเลอร 
  ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, pp. 26-27)  ไดใหแนวคิด  ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ  (contingency  

theory)  มีหลักการวาประสิทธิผลของภาวะผูนําหรือองคการจะขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ
ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ  คือ  บุคลิกภาพของผูบริหารอันเปนลักษณะเฉพาะ  หรือลักษณะเฉพาะตัว  ระดับเจตคติ
และแรงจูงใจเกี่ยวกับการทํางานของผูบริหาร  โดยมีพฤติกรรมอยู  2  ดาน  คือ 

 1)  พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน  (task-oriented  leadership)  ถือวา  เปาหมายสูงสุด 
คือ  ผลสําเร็จของงาน 

 2)  พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ  (relationship-oriented  leadership)  ทฤษฎีนี้ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลัก  2  ประการ  คือ  แบบของผูนํา  (leadership  style)  กับสถานการณ  (situation)  ตัวแบบ
ที่ควบคุมสถานการณ  (situation  control)  ของฟดเลอร ประกอบตัวแปรที่สําคัญ  3  ตัวแปร  ดังน้ี 

    (1)  ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาหรือรวมงาน (leader-member  
relations)  หมายถึง  กลุมใหความสนับสนุนผูนํามากนอยเพียงใด 

  (2)  ลักษณะงานหรือโครงสรางของงาน  (task  structure)  หมายถึงการมีความชัดเจน
ในลักษณะงานหรือโครงสรางของงานที่กลุมไดรับมอบหมายมีอยูมากนอยเพียงใด  (กมล  ศิริสลุง, 
2545, หนา 13) 
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  (3)  อํานาจในตําแหนง  (position  power)  หมายถึง  การใชอํานาจของผูบริหาร
ที่ใหรางวัล หรือการลงโทษกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานมากนอยเพียงใด  (กมล  ศิริสลุง, 2545, 
หนา 13) 

  2.2.11  พฤติกรรมผูนําของฮอย  และมิสเกล 
    ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 2001, pp. 407-408)  ไดพัฒนาทฤษฎีผูนําที่เรียกวา

ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย  ซ่ึงอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนสถานการณและผลลัพธ
ของพฤติกรรมผูนําไว  5  ประการ  คือ 

 1)  ภายใตเงื่อนไขของสถานการณที่ไมแนนอน พฤติกรรมเสนทางสูเปาหมายของ
ผูบริหารสถานศึกษาจะกําหนดความตองการ  ความพอใจของผูใตบังคับบัญชาบนพื้นฐานการปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงความชัดเจนของเปาหมายของการปฏิบัติดวย  แนวทางการทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จการใหรางวัลและการลงโทษตางๆ นําไปสูความตองการและความพอใจของ
ผูใตบังคับบัญชา  การใชพฤติกรรม  สรางความชัดเจนสูเปาหมายของผูใตบังคับบัญชาจะมีแรงจูงใจ
และสรางความพอใจ 

 2)  พฤติกรรมผูนําที่สรางความสําเร็จเปนพฤติกรรมสงเสริมในการปฏิบัติเปนเลิศ  
ดังนั้นพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ที่มุงความสําเร็จจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อผูบริหาร
ตองมีความรับผิดชอบและควบคุม  ติดตามการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 3)  พฤติกรรมผูนําที่มุงสนับสนุน  เปนการคํานึงถึงสวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชา 
สรางความสัมพันธและจัดสิ่งแวดลอมดานจิตวิทยาในการทํางาน  คํานึงถึงความตองการและความพอใจ 
พฤติกรรมนี้จะตองการมากโดยเฉพาะสถานการณที่เปนอันตรายมีความเครียดและสบัสน  ขอเสนอคอื  
เมื่อมีความพอใจหรือสถานการณไมเครียด  พฤติกรรมดานสนับสนุนจะมีขอจํากัดโดยความพอใจ 
การจูงใจ และการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

 4)  พฤติกรรมผูนําที่ยึดคานิยม   เปนการชักนําใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพและสรางคุณคาในตนเอง  พฤติกรรมดังกลาวรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนหรือ
เปาหมาย  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีอนาคตที่ดี  การใชพฤติกรรมที่เปนสัญลักษณเพื่อเนนคานิยม
ตามวิสัยทัศน  เนื่องจากวิสัยทัศนอาจกระทบตอสถานภาพเดิม  จึงอาจทําใหลดความมั่นใจและ
ความภูมิใจของผูใตบังคับบัญชา 

 5)  พฤติกรรมผูนําแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น  เมื่อผูนําแลกเปลี่ยนกับสมาชิก จากการวิจัย
พบวา  ผูบริหารที่เปนกลุมเพื่อนกัน  จะสัมพันธกับความสําเร็จมากกวาการบริหารอยางเปนทางการ  
จึงมีขอเสนอแนะวา  สถานศึกษาที่มีอิสระในการทํางานและไดรับการสงเสริมใหทํางานจาก
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสวนรวมในความรับผิดชอบ  จะชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคีและ
การปฏิบัติงานที่ดีในสถานศึกษา 
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  2.2.12  พฤติกรรมผูนําของยคุล 
   แนวคิดพฤติกรรมผูนําในยุคปจจุบัน ตามแนวคิดของ ยุคล  (Yukl, 1998, p. 285)  

มีความสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมผูนําในปจจุบันเพราะในยุคปจจุบัน  ผูนําจะตองแสดง
พฤติกรรมในการเปนผูนําองคการหรือสถานศึกษาใหบรรลุความสําเร็จ  โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกที่กําลังเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมผูนําจะตองแสดงถึงการมุงเนนงาน  มุงสมัพนัธ 
และมุงการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณ  และไดพัฒนาเปนกรอบพฤติกรรมผูนําได  3  ประเภท 
ดังนี้ 

   1)  พฤติกรรมที่เนนงาน  (task-oriented  behaviors)  พฤติกรรมดานนี้จะเนนความชัดเจน
ในบทบาท  การวางแผนและการจัดการ  และการกํากับติดตามการดําเนินการในองคการ  เนนที่ความสาํคญั
และความสําเร็จของงาน  ผูนําจะใชบุคลากรและทรัพยากรอยางคุมคามีประสิทธิภาพ  การยึดมั่น
ในการรักษาความเที่ยงตรง  และมั่นคงในกระบวนการทํางาน  และการปรับปรุงใหไดผลผลิต
ที่เพิ่มมากขึ้น 
 2)  พฤติกรรมที่เนนความสัมพันธ  (relation-oriented  behaviors)  ผูนําประเภทนี้
จะใหการชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนา  การรับรูการใหคําปรึกษาและการบริหารความขัดแยง
จะเนนการปรับปรุงความสัมพันธ  และการชวยเหลือบุคคล  เพื่อเพิ่มความรวมมือและการทํางาน
เปนหมูคณะ  และการสรางขอผูกมัดกับองคการ 
 3)  พฤติกรรมที่เนนการเปลี่ยนแปลง  (change-oriented  behaviors)  ผูนําประเภทนี้
จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม  และตีความเหตุการณภายนอกที่เกิดขึ้น  การทําวิสัยทัศน
เปนที่นาสนใจ  การนําเสนอโครงการใหมๆ การผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การรวมมือกัน
ในการใหการสนับสนุน  และการดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงในองคการ  กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
จะเกี่ยวของกับการปรับตัว  การเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอม  การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
เปนเปาหมายหลัก 
   คุณลักษณะพฤติกรรมผูนาํตามแนวคิดของยุคล  (Yukl)  

 1)  พฤติกรรมผูนําที่เนนงาน  คือ  คุณลักษณะที่มีการประพฤติและการปฏิบัติ

ในการบริหารจัดการ  มีการวางแผน  มีการควบคุม  มีการกํากับติดตาม  การดําเนินงานตามนโยบาย 
มีการกําหนดเปาหมาย  ภาระงาน  แผนงาน  โครงการและกิจกรรม มีระบบการใชบุคลากรและทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  มีการบํารุงรักษาและดําเนินการพัฒนาบุคลากรดวยความเที่ยงตรงและมั่นคง  
มุงเนนและใหความสําคัญกับการสั่งงาน  การควบคุม  กํากับติดตามการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อยางเครงครัดเพื่อความสําเร็จของงานโดยมุงเนนผลลัพธจากการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของงาน

เปนเปาหมายสูงสุด 
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  2)  พฤติกรรมผูนําที่เนนความสัมพันธ  คุณลักษณะของการประพฤติการปฏิบัติที่มี
การชวยเหลือผูปฏิบัติงานตั้งแตการวางแผนงาน  การดําเนินงาน  มีการใหคําปรึกษา  มีการนิเทศงาน 
การใหความเชื่อถือและใหความไววางใจตอกันในการปฏิบัติงาน  มีการเปดโอกาสใหสมาชิกมีอิสระ
และมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน  สามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  
ใหความตระหนักถึงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยยึดถือความสามารถของบุคคล
เพื่อใหมีผลตอการปฏิบัติงานตามนโยบายและเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล 
  3)  พฤติกรรมผูนําที่เนนการเปลี่ยนแปลง  คุณลักษณะของการกระทําโดยการประพฤติ

และการปฏิบัติตนในการบริหารงานที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีการสรางบรรยากาศ
ของหนวยงานใหเกิดความไววางใจกันในระดับสูง  มีวิสัยทัศน  สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ  
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  กระตุนใหสมาชิกมีความตระหนัก และเห็นความสาํคญัของการเปลีย่นแปลง
องคการ  เพื่อใหมีความเหมาะสมตามสภาพการณ  สนับสนุนการเสริมสรางทักษะและการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทีมงาน  ซ่ึงเนนระบบการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์  จัดใหมีระบบการใหส่ิงจูงใจ
แบบใฝสัมฤทธิ์ของผลงาน  มีการพัฒนาระบบการใหรางวัลเพื่อกระตุนใหมีผลตอความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามนโยบายและเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  สรุปไดวา  พฤติกรรมผูนําทุกพฤติกรรมมีความเหมาะสมในตัวของตัวเอง  จากแนวคิด
พฤติกรรมผูนําของยุคลนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่นํามาใชเปนพื้นฐานการแสดงออกของผูนํา  
การบริหารงานที่ประสบผลสําเร็จนั้นเปนผลมาจากการที่ผูนําไดแสดงพฤติกรรมผูนําภายใตเงื่อนไข

การทํางานกับวัตถุประสงคขององคการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามสถานการณที่จะแสดงพฤติกรรม

แบบมุงงาน  หรือแบบเนนความสัมพันธหรือแบบพฤติกรรมที่เนนการเปลี่ยนแปลง  ตามโอกาสและ
ความเหมาะสม 

  จากทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา  ผูวิจัยสรุปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษา  จะแสดงพฤติกรรม
ที่มุงสัมพันธกับงานและคน  ขณะเดียวกันจะเนนการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  
รวมมือกันประสานสัมพันธในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารตองแสดงพฤติกรรม
ใหเปนที่ยอมรับแกผูใตบังคับบัญชา  สามารถโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานรวมกันได
อยางมีความสุข  เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในองคการ  และสําหรับงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดเลือกแนวคิด
พฤติกรรมผูนําในปจจุบัน ตามแนวคิดของ ยุคล (Yukl, 1998, p. 285) ไดแก พฤติกรรมที่เนนงาน 
พฤติกรรมที่เนนความสัมพันธและพฤติกรรมผูนําที่เนนการเปลี่ยนแปลง  มาศึกษาเพราะเปนพฤติกรรม
ของผูบริหารที่สอดคลองกับสภาพการบริหารการศึกษาในยุคปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และสามารถบรรยายบทบาทของ
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ผูบริหารไดคอนขางชัดเจนและสามารถนํามาใชในการประเมินได  ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา
แนวคิดดังกลาว 

 

2.3  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
  ความหมายของคําวา ประสิทธิผล  (effectiveness)  มีผูใหความหมายไวดังนี ้

   ประพันธ  สุริหาร  (2537, หนา 5)  อธิบายความหมายของประสิทธิผล  หมายถึง 
การพิจารณาผลการทํางานที่สําเร็จตามที่คาดหวังไว  ความสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิผลนั้น
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพก็ได  ประสิทธิผลเปนเรื่องของ
การที่เอาผลงานที่สําเร็จดังทีค่าดหวังไวมาพิจารณา 

  ดุสิต  ทองราย  (2541, หนา 6)  ใหความหมาย  ประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง 
ความสามารถขององคการในฐานะเปนระบบหนึ่งของสังคมในการบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมาย
ที่ไดกําหนดไวโดยการใชประโยชนจากทรัพยากรและหนทางที่มีอยู  ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
และสมาชิกขององคการสามารถปรับตัวและพัฒนาใหองคการอยูตอไปได 

  ราชบัณฑิตยสถาน  (2542, หนา 53)  ไดบัญญัติความหมายของประสิทธิผล  หมายถึง 
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น 

  สถิต  กองคํา  (2542, หนา 58)  ใหความหมายประสิทธิผลวา  ผลสําเร็จของการบริหาร
ที่บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประสิทธิผลพิจารณาถึงผลงานที่ไดรับ  เปนการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดเกิดผลรวดเร็ว  โดยการนําเวลาเขามาพิจารณาการบรรลุผลถึงเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางแนนอน 

  ธงชัย  สันติวงษ  (2543, หนา 9-10)  กลาววา  ผูบริหารตางก็มุงพยายามสรางผลสําเร็จ
ในการจัดการใหเกิดขึ้น  2  ทาง  คือ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ที่เปนเครื่องมือใชวัดความสําเร็จ
ของกิจการ  สําหรับคําวาประสิทธิภาพ  คือ  การสามารถสรางผลสําเร็จออกมา  โดยไดผลงานที่มี
คุณคาสูงกวาทรัพยากรที่ใชไป  แตคําวา  ประสิทธิผล  คือ  เปนเพียงการวัดวากิจการสามารถทําได
สําเร็จผลตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  แตจะไมมีการสนใจคิดเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ไดใช
ไปวาไดใชไปมากนอยเพียงใด 

  มอรแฟต  (Morphet, 1982, pp. 93-97)  ไดกลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง 
การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดีโดยที่ผูนําไดใชความสามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชา

ใหมาทํางานอยางเสียสละ  ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาที่ประสานงานใหงานดานการจัดการศึกษา
ใหผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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  ดิสเลอร  (Dessler, 1986, pp. 68-69)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง  ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง  พัฒนาใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
และความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียนเพื่อรวมพลังใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 
  ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, p. 373)  ไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษา

ที่ใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนวา  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการหรือความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู  หรือขวัญของสมาชิกที่ดี  และไดสรุปวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณา
ไดจากตัวบงชี้  4  ประการคือ  ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนและความสามารถสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

   จากความหมายของประสิทธิผลที่กลาวมาแลว  เนื่องจากโรงเรียนเปนองคการประเภทหนึ่ง 
คือ  เปนองคการทางดานการศึกษา  จึงมีความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน  (school  effectiveness) 
ไวดังนี้  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ไมไดหมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียว  หรือ
ความพึงพอใจในการทํางานเพียงอยางเดียว  แตหมายรวมไปถึง  โรงเรียนที่มีความสามารถ
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  พัฒนาเพื่อใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและ
สิ่งแวดลอมบูรณาการผสมผสานคงสภาพของโรงเรียนใหเกิดความพึงพอใจและผลสําเร็จ

ของการทํางานใหโรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุด  โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน  ภายนอก  และรวมทั้งสามารถแกปญหาภายในโรงเรียน
จนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ซ่ึงเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ  

  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
   การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนที่ดําเนินการอยางมีหลักการอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี

ที่เชื่อถือได  จะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งระบบ  เพื่อการพัฒนาปรับปรุง  
สอดคลองกับรุง  แกวแดง  และชัยณรงค  สุวรรณสาร  (2536, หนา 164)  กลาววา  องคการ
จะดํารงอยูรอดไดตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  ประสิทธิผลเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ขององคการ  ถาปราศจากการประเมินประสิทธิผลแลวจะไมทราบวาการปฏิบัติภารกิจขององคการ
เปนอยางไร  ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลขององคการตองอาศัยหลักเกณฑหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ
เปนแนวทางในการประเมิน ดังที่ ภรณี  กีรติบุตร  (2529, หนา 185-187)  ไดเสนอแนวทางการประเมิน
ประสิทธิผลองคการ  เปน  3  แนวทางดวยกัน  คือ   

 1)  การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย  (goal model of organizational  
effectiveness)  เปนการพิจารณาวา  องคการมีประสิทธิผลหรือไม  ขึ้นอยูกับการดําเนินงานวา
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บรรลุเปาหมายองคการหรือไมโดยใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ  เชน  วัดความสําเร็จและความสามารถ
ในการผลิต วัดความสําเร็จจากผลกําไร 

 2)  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ-ทรัพยากร  (the  system  resource  
approach)  เปนการประเมินประสิทธิผลขององคการ  โดยอาศัยแนวคิดวา  องคการเปนระบบเปด
ซ่ึงมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปลี่ยน  และแขงขันกันจึงประเมินโดยพิจารณา
ความสามารถขององคการ  แสวงหาผลกําไรจากสภาพแวดลอม เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ตองการ 

 3)  การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (the  multi  of  effectiveness)  
เปนการวดัประสิทธิผลองคการโดยใชเกณฑหลายอยางเพื่อพิจารณาผลสําเร็จขององคการ 

  แคมแบล  (Campbell, 1977, pp. 108-111)  ไดเสนอแนวคิดวา  ประสิทธิผลขององคการ
วัดไดจากตัวแปร  4  ตัว  ดวยกัน  คือ  

 1)  ความมั่นคง เปนความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคกรไว 
 2)  ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
 3)  ความสมัครใจ เปนความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรบัสมาชิก 
 4)  ความสําเรจ็ 
  กิบสัน และมารโฮนี (Gibsion & Mahoney, 1988, p. 27) ไดศึกษาและกําหนดเกณฑ

ในการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยใชเกณฑ  ดังนี้ 
1)  ความสามารถในการผลิต 

 2)  ประสิทธิภาพ 
3)  ความพึงพอใจ 
4)  ความสามารถในการปรับตัว 
5)  การพัฒนาและการอยูรอด 

  ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397)  ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการ  โดยพิจารณาจาก 
  1)  ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
  2)  การบรรลุเปาหมาย 
  3)  ความพึงพอใจในการทํางาน 
  4)  ความสนใจในชวีิต 
 ฮอย และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, p. 51)  ไดใหความหมายของประสิทธิผล 
การจัดการศึกษาวา  เปนการที่ผูบริหารการศึกษาใชภาวะผูนําเปนจุดศูนยรวมในการจัดการศึกษา  
ทําใหครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจยังผลใหการดําเนินการของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว  และการประเมินผลโรงเรียนสามารถทําไดหลายแนวทาง 
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   มอทท  (Mott, 1972, p. 373)  กลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียนในองคประกอบ 4  ดาน  
มีดังนี้ 

  1)  ผลของการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  (productivity)  
หมายถึง  ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน  ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความเชื่อมั่นไดสูง  
โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน  ประการหนึ่งไดแก  โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเขาเรียน
มีปริมาณมาก  และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก  โรงเรียนที่มีทั้งปริมาณ
และคุณภาพสูงดังกลาวนี้จะไดแก  โรงเรียนในเมือง  โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีชื่อเสียง  โรงเรียน
ที่มีความพรอมทั้งดานปจจัยตางๆ ไดแก  วัสดุอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  
อาคารสถานที่  บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสม  ปจจัยดานการเงินคลองตัว  สามารถจัดซื้อ  จัดจาง  
และเบิกจายไดอยางสะดวก  มีบุคลากร  คือ  ครูปฏิบัติการสอนตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภาพ เร่ืองคุณภาพของนักเรียนสวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเกณฑชี้วัด
เพียงประการเดียว  ซ่ึงเปนความเขาใจผิด  ควรจะพิจารณาถึงสวนตางๆ ไดแก  การพัฒนาทัศนคติ  
แรงจูงใจของนักเรียน  ความคิดสรางสรรค  ความเช่ือมั่นในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังตางๆ 
รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม   มีจริยธรรม   คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม  
ซ่ึงลักษณะตางๆ ดังกลาว  นับเปนลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคมมีความคาดหวังและมีความตองการ
อยางมาก  มอทท  (Mott, 1972, p. 373)  ไดกลาววา  คุณภาพที่เกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูท่ีมี
ความสนใจในการศึกษาเลาเรียน  มีความรู  ความสามารถทางวิชาการอยางยอดเยี่ยม  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงเปนที่นาพอใจแลว  ยังมีการพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  คานิยม  
และคุณธรรมตางๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
องคประกอบตางๆ ในการสรางเสริมประสิทธิผล  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพนักเรียนนั้น  
นอกจากปจจัยตางๆ ไดแก  อาคารสถานที่เหมาะสม  และเพียงพอตอความตองการของผูบริหาร  
บรรยากาศสิ่งแวดลอมรมรื่น สะอาด  สวยงาม  วัสดุอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัยตอการเรียนการสอน
แลวบุคคลที่สําคัญที่สุด  ไดแก  ผูบริหารและครู  เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน  หากผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  และมองเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง  หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล  ผูปกครองและชุมชนสรางบรรยากาศ
ในการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล  ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  พัฒนาความรู  ความสามารถ
ของตนเองอยูเสมอ  วางแผนการพัฒนา การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  โดยยึดกระบวนการ
และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันตอ
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การเปลี่ยนแปลง  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีแลว  เปนที่เชื่อวา โรงเรียนนั้นจะตองบรรลุวัตถุประสงค  
เกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

 สรุปไดวา  ผลของการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง  
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจน
บรรยากาศและทรัพยากรอยางเหมาะสม  เพ่ือเอื้อใหนักเรียนมีผลการเรียนดี มีทัศนคติ  แรงจูงใจ   
มีความคิดสรางสรรค  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  นักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 
    2)  ผลการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก  (positive  attitude)  หมายถึง  

มีความคิดเห็น ทาที  ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา  แสดงออกในทางที่ดีงาม  
สมเหตุสมผลสอดคลองกับความตองการของสังคม  การศึกษานอกจากจะเสริมสรางความเจริญ
ใหบุคคลทั้ง  4  ดาน  กลาวคือ  ดานรางกายใหสมบูรณ  แข็งแรง  พัฒนาการสวนตางๆ อยางเหมาะสม
กับวัย  ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน  รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  และคิดอยางสรางสรรค
ดานสังคม  สามารถนําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปน  เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต
ในสังคมยุคโลกาภิวัตน  ไดอยางมีความสุขและดานจิตใจ  รูจักเหตุผล  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม
อยางเหมาะสมและดีงามแลว  ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบทั้ง  4  ดาน 
ดังกลาวมาแลว  ผูที่มีทัศนคติทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ 
เปนที่พึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม มีจิตใจกวางขวาง  ไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม 
   สรุปไดวา  ผลการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  หมายถึง การดําเนินงาน
ดานการบริหารและการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนที่มีคุณลักษณะที่ดี  โดยมีความรูสึกและ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ ที่พึงประสงคของสังคมโดยรวม  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม  เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม  มีความสามารถ
ในการควบคุมจิตใจของตนเอง  มีคุณธรรมจริยธรรม  อยูในระเบียบวินัยที่ดี  รูจักพัฒนาตนเองและ
มีเจตคติที่ดีตอการศึกษา 

  3)  ผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  (adaptability)  ในองคการตางๆ  
ประกอบดวย  “คน”  และ  “งาน”  โรงเรียนซึ่งเปนองคการทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน  ครู  อาจารย  นักเรียนและนักการภารโรง  ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ  
การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัว
ไดอยางเหมาะสม  การกําหนดนโยบายของโรงเรียนจะตองสอดคลองทันสมัยกับความเจริญกาวหนา  
และความเปลี่ยนแปลง  นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดตามตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัย  
ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยทันความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะในดาน
การเรียนการสอน  ควรมีนวัตกรรมมีส่ือการสอนใหมๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ  อุปกรณการสอน
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สม่ําเสมอปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสะดวก  รมร่ืน  เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และเกิดบรรยากาศทางการเรียนรู  ผูบริหารและครู  จะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดนิ่ง  
ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการ  รูปแบบการบริหารงาน  และการดําเนินงานตางๆ 
ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน  ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ใหเกิดสิ่งใหมๆ อยูเสมอ  การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู  เพื่อใหสามารถปรับตัว
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขนั้นจะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม  ครูตองสรางกระบวนการ  
และวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนท้ังเนื้อหาวิชาและคุณธรรม  จริยธรรม  มากกวาที่จะบอกความรู
หรือสอนหนังสือธรรมดา  เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการ
ที่ติดตัวนักเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 สรุปได ว า   ผลในการปรับ เป ล่ียนและพ ัฒน า โ ร ง เ ร ีย น   หมา ยถึ ง 
ความสามารถของผูบริหารและครูในการรวมกันพัฒนาโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน
ดานการเรียนการสอน  ผูบริหารและครูมีบทบาทในการรวมกันกําหนดนโยบายใหทนัสมยั  มคีวามคดิ
ริเร่ิมสรางสรรค  ปรับรูปแบบการบริหารและการดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอการพัฒนาผูเรียน 

  4)  ผลในการแกปญหาภายในโรงเรียน  (solving  problems)  องคการตางๆ หรือ
โรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน  เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  การกําหนด
รูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียนนั้น  แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ขนาดและภารกิจของโรงเรียน  แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม  ในการทํางาน
ของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก  เปาหมาย  คือ  การมุงถึงความสําเร็จสูงสุด
ที่เกิดจากการทํางาน  บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบรองลงมา  เพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  การประสานงานเปนแนวทาง
ของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจนและเกิดความเรียบรอย กิจกรรม  คือ  การจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย  การจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู
และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม  การบริหารและการจัดการในโรงเรียน
จึงควรมีความยืดหยุนพอควร  นับตั้งแตหลักสูตร  ควรปรับใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  สภาพของ
บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู  การจัดวิชาตางๆ สําหรับการเรียนการสอน  รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  ควรจัดใหเพียงพอและหลากหลาย  เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ
ความตองการ  ความถนัด  ของนักเรียนจะชวยเปนแนวทางพัฒนา การเรียนรู  การปรับตัว  บุคลิกภาพ
ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  กฎระเบียบขอบังคับตางๆ บางเรื่องเปนสิ่งที่ลาสมัยไมเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบัน  ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การบริหารและการจัดการนั้น  ผูบริหาร
เปนผูมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ  เกิดความราบรื่นเรียบรอยและ
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เจริญกาวหนา  ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม  ไมควรใชอํานาจหนาที่ในทางเผด็จการ  
ไมสมควรยึดกฎระเบียบ  โดยเครงครัด  ส่ิงใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรมีการยืดหยุนบาง  
แตตองไมทําใหเสียผลประโยชนหรือเปาหมายขององคการ  ผูบริหารควรเปนผูสรางความไววางใจ
ใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงานไมควรวางตวัเปนผูบงัคบับญัชา  
แตควรวางตัวเสมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อมิใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน  ควรมีการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยวิธีการตางๆ เชน  การยกยองชมเชยหรือการใหรางวัลในบางโอกาส  
พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรทุกฝาย  
ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

     สรุปไดวา  ผลในการแกปญหาภายในโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการชวยกัน
แกปญหาตางๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดี  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
ที่วางไว 
    จากแนวคิดทฤษฎีดงักลาวพอจะสรุปไดวา  ประสิทธิผลเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคการ  
องคการจะดํารงอยูรอดไดตองมีผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  การประเมินประสิทธิผลของ
โรงเรียน  ซ่ึงเปนองคกรทางการศึกษา  มีหนาที่สําคัญในการผลิตเยาวชนใหเปนพลเมืองดี  มีความรู
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ  โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลไดตรงตามเปาหมาย   จนเปนที่เชื่อถือ ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จ  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  
สามารถทําไดหลายแนวทาง 

     สรุป  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  คือ  การดําเนินการอยางมีระบบมีหลักการ
โดยวิธีการที่เชื่อถือได  เปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนทั้งระบบในภาพรวม  
เพื่อใหทราบวา  การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไม  โดยประเมิน
ประสิทธิผลใน 4 ดาน คือ  ดานผลของการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดานผลการพัฒนา
นักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก   ดานผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  และ
ดานผลในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

   ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาโดยใชแนวคิดการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยใชแนวคิดของ มอทท (Mott, 1972, p. 373) ที่กลาววา  ประสิทธิผลของโรงเรียนในองคประกอบ 
4  ดาน  ดังนี้ 
 1)  ผลของการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

  2)  ผลการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก   
  3)  ผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
  4)  ผลในการแกปญหาภายในโรงเรยีน   
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   ประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของมอทท  ผูวิจัยคิดวาเปนแนวคิดที่ครอบคลุม
การดําเนินงานทั้งหมดของโรงเรียนไดเปนอยางดีและชัดเจนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งมีจุดเนน
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของสถานศึกษา ดังนั้นจึงคิดวาแนวคิดนี้
นาสนใจและนาศึกษาคนควาเพื่อนํามาพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงเลือกศึกษาแนวคิดดังกลาว 

 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 

 กมล  ศิริสลุง  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม 
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  พบวา  พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา
พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา
พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาพบวา
อยูในระดับปานกลางทุกดาน  พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การบรหิารงานวิชาการในสถานศึกษา  มีความสัมพันธกันทุกดานและทุกรายขอที่ระดับนัยสําคัญ .01 
และพฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษามีความสัมพันธกันทุกดานและทุกรายขอที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 พันธุเทพ  ใจคํา  (2546, บทคัดยอ)  ไดทาํการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1  
พบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 มีพฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน 
แบบมีสวนรวมและแบบเนนความสําเร็จ อยูในระดับมาก สวนแบบบงการมีพฤติกรรมผูนําอยูใน
ระดับปานกลาง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 มีประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ดานที่มีประสิทธิผลสูงสุด คือ ดานการอุทิศเวลาใหกับ
งานในหนาที่ รองลงมา  คือ ดานการกําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน 
ดานความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและ
ดานความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามลําดับ  

 อรอนงค  พรหมวิหาร  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา  พฤติกรรมผูนําของ
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ผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดบัปานกลาง 
และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดบัปานกลาง 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .2860 

  ศิริชัย  พลับพิบูลย  (2547, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงคราม  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําแบบกิจสัมพันธ
อยูในระดับมากในขณะที่พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
ผลการดําเนินงานของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก  ในขณะที่การบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนมีการดําเนินงานอยูในระดับนอย  และพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ
กับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามในระดับปานกลาง  
ในขณะที่พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบกิจสัมพันธ  มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในระดับปานกลาง  สวนพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธ  มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในระดับนอย 

 ตรีชฎา  ปนทิม  (2548, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารการศึกษากับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  พบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารการศึกษา
ดานมุงงานมีการปฏิบัติบอยครั้ง  คือ  ผูบริหารเต็มใจที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมุงงานต่ํา
ในประเด็นผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอการทํางานของครู         
สวนดานมุงสัมพันธมีการปฏิบัติบอยครั้ง   คือ   ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถและทุกฝายไดทํางานอยางประสานสัมพันธกัน  และในดานมุงสัมพันธต่ํา  
พบในประเด็นผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติตามกฎขอบังคับและระเบียบแบบแผนเดียวกัน  
สวนผลการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  มีการปฏิบัติบอยคร้ัง  ประเด็นที่มีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุด  คือ  เตรียมเอกสารหลักสูตร  แผนการสอน  กําหนดการสอน  เอกสารคูมือ
ใหเพียงพอและทันตอเหตุการณ  แสดงใหเห็นวา  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
กับผลการปฏิบัติงานวิชาการมีความสัมพันธกันโดยรวมอยูในระดับคอนขางสูง  คือ  เมื่อผูบริหาร
มีพฤติกรรมในดานมุงงานและดานมุงสัมพันธสูงดวยแลวก็จะทําใหผลของการปฏิบัติงานวิชาการ

สูงเชนเดียวกัน 
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   อัมพร  อิสสรารักษ (2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก  พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก เปนแบบภาวะผูนําแบบปฏิรูปอยูในระดับมาก ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน เขตภาคตะวันออก จําแนกตามอายุของผูบริหารโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก โดยรวมอยูในระดับมาก 
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออก จําแนกตามอายุของผูบริหารและวุฒิการศึกษา
ของผูบริหาร โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ภาวะผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคตะวันออกมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ภาวะผูนําของผูบริหารแบบปฏิรูปดานความเสนหา และดานการกระตุนการใชปญญา 
สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมได  รอยละ 38.20  และสามารถ
รวมกันทํานายไดอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05    

 กนกรดา  ผงสูงเนิน  (2549, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  เขต 1  พบวา  พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา  
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

สมุทรปราการ  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน  พบวาพฤติกรรมผูนํา
ทางวิชาการและพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาดเชนกัน  ประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานความสามารถ
ในการปรับตัวของนักเรียน  ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
และดานความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมากและพฤติกรรมผูนําของผูบริหารในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  โดยรวม
และรายดานทุกดาน  มีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในระดับสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 มลิวัลย  กล่ินจันทร  (2549, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสังฆมณฑล

นครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ
มากและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก และพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 รพีพรรณ  บุญเกิด (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนํากับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานมุงสัมพันธ 
ดานมุงประสิทธิผล และดานมุงงาน การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใน
ระดับมากเรียงตามลําดับ คือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับ
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 เมอรเรย  (Murray, 1988, p. 1880-A)  ศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและสภาวะผูนาํ
แบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัยขนาดเล็ก  ซึ่งใชแนวคิดของคาเมรอน  (Camaron) 
ในการประเมินประสิทธิผลของวิทยาลัยใน  9  ดาน  คือ  ดานความพึงพอใจในการศึกษาของนักเรียน
การพัฒนาทางดานวิชาการ  ดานวิชาชีพ  ดานสุขภาพขององคการ  ดานการพัฒนาสวนบุคคล  
ความพึงพอใจในดานการวาจางของอาจารย  ความเปดของระบบการไดมาซึ่งทรัพยากร  ผลการวจิยั
ไมพบความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัย  โดยรวม
แตพบความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยในดานประสิทธิผลของวิทยาลัยคือ  ดานการพัฒนาทางวิชาการ
ของนักศึกษากับภาวะผูนําทั้งสอบแบบ 

เคนดริค  (Kendrick, 1988, p. 1330-A)  ศึกษาลักษณะภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเมืองใหมีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา  ครูใหญใชภาวะผูนาํ
แบบแลกเปลี่ยนในระยะเริ่มแรก  และตอมาไดใชภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน
จนสามารถปรับปรุงโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผล 

แมคเคอรเทน  (McCurtain, 1989, p. 41-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและประสิทธิผลของงานตามการรับรูของครูในโรงเรียนในอลาเมตารัฐแคลิฟอเนีย 
การวิจัยไดใหความสําคัญของความสามารถในวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียน  โดยศึกษาความสัมพันธ
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน  8  รายการ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน
มีความสามารถเทาไร  ก็จะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมากขึ้นเทานั้น  และผูบริหาร  นักเรียน  
ชุมชน  รูถึงระดับความสามารถของตนเอง 

 กูดฮารด  (Goodhart, 1991, p. 1941-A)  ไดศึกษาลักษณะของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรฐั
ที่มีประสิทธิภาพในดานวิชาการ  ซ่ึงทําการวิเคราะหโดยศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ในดานผลสัมฤทธ์ิทางดานวิชาการ  ความสําเร็จของโรงเรียนและประสิทธิภาพของ
การวัดผล  พบวา  ความเปนผูนําในดานการจัดองคการของผูบริหาร  ความมีคุณธรรมจริยธรรมของ



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

 
39 

ครูปฏิบัติการสอนและความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษามีความสัมพันธตอความมีประสิทธิภาพ

ของโรงเรียนและสงผลตอความมีประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน 
 เพอรสัน  (Persons, 1993, p. 3071-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร

แบบมีสวนรวมกับการรับรูประสิทธิผลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอรทแคโรไลนา  โดยศึกษา
กับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร  คณะครู  และเจาหนาท่ีในวิทยาลัย  พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวม
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล  และพบวา  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
ไมมีผลตอการรับรูในประสิทธิผลของวิทยาลัยจากการศึกษางานที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําและภาวการณ

เปนผูนําแบบเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในตางประเทศ  ตางใหความสําคัญตอการพัฒนาภาวะผูนํา
ของผูบริหารองคการเปนอยางมาก  เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสําเร็จใหกับองคการ  
เพราะลักษณะของภาวะผูนํานั้นมีความจําเปนที่จะตองปรับเปล่ียนตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแสดงใหเห็นวาลักษณะของพฤติกรรมผูนํา  สงผลตอความสําเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนองคการใหบรรลุประสิทธิผล  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดของสถานศึกษาจําเปนตองมีทักษะในการบริหารงานในโรงเรียน  ซ่ึงจะสงผลทําใหโรงเรียน
มีประสิทธิผลสูงขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด 

 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยใชแนวคิดของ ยุคล  (Yukl, 1998, p. 285)  สําหรับ
พฤติกรรมผูนํา  มี  3  ประการไดแก 
               1)  พฤติกรรมผูนําที่ เนนงาน  จะเนนความชัดเจนในบทบาทการจัดการและ
การวางแผน  การกําหนด การติดตามการดําเนินการในองคการ  เนนที่ความสําเร็จของงานและ
การปรับปรุงใหไดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
               2)  พฤติกรรมผูนําที่เนนความสัมพันธ  เนนการชวยเหลือผูปฏิบัติงาน  มีการให
คําปรึกษา  มีการนิเทศงานใหสมาชิกมีสวนรวมในการเสนอแนะและตัดสินใจ  การใหความเชื่อถือ
และความไววางใจตอกันเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
               3)  พฤติกรรมผูนําที่ เนนการเปลี่ยนแปลง   ใหความสําคัญกับการวิเคราะห

สภาพแวดลอม  การทําวิสัยทัศน  การนําเสนอโครงการใหมๆ ผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง



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

 
40 

ในองคการ  กระตุนใหสมาชิกมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง  เนนระบบ
การบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์    
    และใชแนวคิดการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใชแนวคิดของ มอทท  (Mott, 
1972, p. 373)  ซ่ึงมีองคประกอบ  4  ดาน  ดังนี้ 
  1)  ผลของการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ปริมาณและคุณภาพ
ของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความเชื่อมั่นไดสูง คุณภาพการเรียนการสอนอยูใน
เกณฑสูง  ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก 
  2)  ผลการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติในทางบวก  มีความคิดเห็นทาที  ความรูสึก
หรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษา  แสดงออกในทางที่ดีงามที่พึงประสงคของสังคมโดยสวนรวม  
มีจติใจกวางขวาง  มีเหตุผล 
  3)  ผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนจะตองมีความสามารถ
ในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  นโยบายของโรงเรียนจะตองสอดคลองทันสมัยกับความเจริญกาวหนา     
การปรับตัวไมหยุดนิ่ง  ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  4)  ผลในการแกปญหาภายในโรงเรียน  ผูบริหารมีความสําคัญในการดําเนินการ
ใหเกิดประสิทธิภาพ  เกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนาสามารถแกปญหาตางๆ ได  
ตองสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับ มีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ ของนักวิชาการหลายทาน  พบวา  พฤติกรรมผูนํา  
หมายถึง  บุคคลที่มีอํานาจ มีบทบาทหรือมีอิทธิพลมากกวาบุคคลอื่นที่สามารถโนมนาวใจหรือจูงใจ
ใหบุคคลปฏิบัติตามได  และผูนํานั้นไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ  ผูวิจัย
จึงนํามาเปนแนวคิดในการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับประสทิธิผลของโรงเรียน  
ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมผูนํา  3  ประเภท  คือ  พฤติกรรมผูนําที่เนนงาน  พฤติกรรมผูนํา
ที่เนนความสัมพันธ  และพฤติกรรมผูนําที่เนนการเปลี่ยนแปลง  โดยประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  
ใน  4  ดาน  คือ  ผลของการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ผลการพัฒนานักเรียน 
ใหมีทัศนคติในทางบวก  ผลในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  และผลในการแกปญหาภายใน
โรงเรียน 

 
 


