
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. ความสําคัญและความหมายของภาวะผูนํา 
2. แบบและประเภทของภาวะผูนํา 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
4. ลักษณะภาวะผูนําในองคกร 
5. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารของ ก.ค.ศ. และคุรุสภา 
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1.  ความสําคัญและความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํา มีผูเรียกกันหลายอยาง บางที่เรียกวา “ผูนํา” และ “ผูบังคับบัญชา” ภาวะ 
ผูนําเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงานบุคคล เพราะผูนําเปนดุจดวงประทีปของหนวยงาน 
ผูนําเปนจุดรวมแหงพลังของทุกคนในองคกร ดังนั้นผูนําจึงเปนเสมือนหลักชัย ในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะตอผูบังคับบัญชาและตอผลงานในสวนรวม ความสามารถและลักษณะของผูนํามีสวน
สัมพันธใกลชิดกับปริมาณ คุณภาพและคุณคาขององคกร ที่มีผลสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูนํายังเปนตัวอยางในการปฏิบตังิานเยีย่ง
นั้นของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานอีกดวย โดยนัยนี้ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญตอผูรวมงานตอ
ผูใตบังคับบัญชาตอสถาบันโดยเฉพาะตอความสําเร็จขององคกรเปนอยางยิ่ง 
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นักการศึกษาและนักวิชาการ ไดใหคําจํากัดความหรือความหมายของภาวะผูนําไว
หลายความหมาย ดังตอไปนี้ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543:614) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง 
(ผูนํา) พยายามที่จะใชกําลังสมอง กําลังกาย และกําลังใจเพื่อจูงใจหรือดลใจใหผูตามกระทําการใด
อยางหนึ่งใหเปนไปตามวัตถุประสงคของตนและเพื่อผลประโยชนของสวนรวม และการจูงใจหรือ
ดลใจเชนนั้นจะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย 

 
ภาวะผูนํา (Leadership) บางทานใชคําวา ความเปนผูนําหรือการเปนผูนําไดมีผูสนใจ

ศึกษาคนควาและใหความหมายเพิ่มเติม เชน 
ภาวะผูนํา  เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคล

ดวยความพยายามที่จะใหบรรลุเปาหมายในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (ถวิล เกื้อกุลวงศ, 
2530:219) 

ภาวะผูนํา  หมายถึง บุคคลหนึ่งใชอํานาจหรืออิทธิพลทางสังคมเหนือบุคคลอื่น  
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ตองการ (พนัส หันนาคินทร, 2524:14) 

ภาวะผูนํา เปนศิลปะหรือเปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามในการที่จะให ผูตาม
เต็มใจและมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุม (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ
, 2536:235 ) 

ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคลที่จะชักจูงผูอ่ืนใหรวมใจกับตน  ดําเนินงาน
ไปสูจุดหมายของงานที่รับผิดชอบรวมกันได (รัชนี วิเศษสังข, 2537:44 และลัทธิกาล ศริวะรมย, 
2539:393 ) 

 
สต็อกดิลล (Stogdill  อางใน ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2543: 617 - 618) ไดรวบรวม 

ความหมายของภาวะผูนําที่มีผูใหความหมายเอาไว 11 แงมุมดวยกัน ดังนี้ 
1. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการเนนถึงกระบวนการของกลุม ยกตัวอยางเชน ภาวะ

ผูนําคือความเดนหรือความมีอํานาจของบุคคลหนึ่งหรือสองสามคนเหนือบุคคลอื่นๆ ภายในกลุม 
ในกระบวนการของการควบคุมปรากฏการณ ตางๆ ทางสังคม 

2. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพนั้นๆ ยกตัวอยางเชน 
ภาวะผูนํา หมายถึง การที่คนๆ หนึ่งมีบุคลิกภาพ (Personality) อัตลักษณ (Character) และลักษณะ
การ (Trait) ที่พึงประสงคมากกวาคนอื่นๆ 
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3. ภาวะผูนําในฐานะที่ เปนศิลปะของการโนมนาวจิตใจผู อ่ืนใหคลอยตาม
วัตถุประสงคของตน เชน ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของผูนําที่ทําใหผูตามตระหนักถึงความ
ประสงคของตน ตลอดจนทําใหผูตามเชื่อฟง เคารพนับถือ มีความจงรักภักดี และใหความชวยเหลือ 

4. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล ยกตัวอยาง เชน ภาวะผูนํา หมายถึง การ
ใชอิทธิพลเพื่อเปลี่ยนแปลงความประพฤติของผูอ่ืน 

5. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการกระทําหรือพฤติกรรม ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนํา 
หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของผูนําที่ทําใหคนอื่นๆ กระทําการหรือสนองตอบตอการ
กระทําหรือพฤติกรรมของตนไปในทิศทางที่ทุกคนเขามามีสวนรวม 

6. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการชักชวนหรือเกล้ียกลอม ยกตัวอยางเชน 
ภาวะผูนํา หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับคน ดวยวิธีชักชวนและดลใจมากกวาที่จะเปนการอํานวยการ
หรือสอไปในทางที่จะใชการบังคับขมขู 

7. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธดานอํานาจ ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนํา
หมายถึง ความสัมพันธทางดานอํานาจที่สมาชิกในกลุมมีอยูแตกตางกัน 

8. ภาวะผูนําในฐานะที่ เปนเครื่องสื่อในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนํา หมายถึง พลังพลศาสตร (Dynamic Force) ซ่ึงกระตุน จูงใจ และ
ประสานงาน ของการจัดระเบียบการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

9. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนผลของการปฏิกิริยาโตตอบ ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนํา
หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งบุคคลอื่น ๆ ยอมคลอยตามความประสงคของผูนํา เพราะ
บุคคลเหลานั้น ประสงคที่จะกระทําการเชนนั้นดวยความสมัครใจ มิใชถูกบังคับใหกระทํา 

10. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบทบาทที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนําหมายถึง
ผลของปฏิกิริยาโตตอบระหวางบุคคลที่มีบทบาทที่แตกตางกัน กลาวคือผูที่เขามามีสวนรวมใน
ปฏิกิริยาโตตอบดังกลาวนั้น มีทั้งบุคคลที่มีบทบาทสูงกวา (ผูนํา) และบทบาทที่ต่ํากวา (ผูตาม) 

11. ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความริเริ่มในการทํางาน ยกตัวอยางเชน ภาวะผูนํา 
หมายถึง การริเร่ิมและบํารุงรักษาเกี่ยวกับโครงสรางของความคาดหวัง และปฏิกิริยาโตตอบ
ระหวางกัน 
 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 11) ไดกลาวไววาภาวะผูนําเปนพฤติกรรมสวนตัวของ
บุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  และเปนความสัมพันธที่มี
อิทธิพลระหวางผูนําและผูตามซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันโดย
สามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
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เชนเดียวกันกับนพพงษ  บุญจิตราดุลย (2548 : 24) ที่ไดกลาววาผูนําที่มีอิทธิพลในทางถูกตองตอ
การกระทําของผูอ่ืนและมีมากกวาคนอื่นๆ และใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมายหรือการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของกลุมองคกร จะเปนผูนําเปนผูที่ไดรับเลือกเปนหัวหนาเปนผูรับ
ตําแหนงในสํานักงานและมีอิทธิพลในตัวสูงมาก (มองในเชิงตําแหนงงาน ) 

จากความสําคัญและความหมายของภาวะผูนํา สรุปไดวา ภาวะผูนําคือ พฤติกรรมของ
ผูนําที่แสดงออกในการใชอํานาจหนาที่หรืออิทธิพลที่เหนือผูอ่ืนในดานการกระทําตามที่ผูนํา
ตองการมีผลตอผูรวมงานในสถานการณตางๆ โดยการจูงใจใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจภายในเพื่อให
ผูรวมงานพึงพอใจใหความรวมมือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ และใชความพยายามของตนใน
การปฏิบัติงาน เปนความสัมพันธทางอํานาจอยางหนึ่งของผูนําจนไดรับความนับถือในพฤติกรรม
ของผูนําจากสมาชิกของกลุมและกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการกระทํารวมกันระหวางบุคคลโดยมี
บุคคลคนหนึ่งทําหนาที่ใหการชี้นําการกระทําดังกลาว ทําใหบุคคลอื่นเชื่อมั่นในผลงานของผูนําซึ่ง
สามารถจะพิสูจนไดจากการแสดงออกในการชี้แนะตามที่ผูนําไดช้ีแนะไว พรอมทั้งใหความคิด
ริเร่ิมและการรักษาสภาพของความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานรวมกันและผูนําที่มีอิทธิพลมากทําใหเกิด
การยอมรับเกี่ยวกับการบริหารงานประจําในองคกร โดยทุมเทกําลังความคิด กําลังความรู ความสามารถ
ในการชวยแกปญหา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
2.  แบบและประเภทของภาวะผูนํา 

แบบและประเภทของภาวะผูนําจะแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ
ประสบการณและส่ิงที่ตองการ แบบและประเภทของภาวะผูนําคือการที่บุคคลหนึ่งใชความสามารถ
และวิธีการที่ชักจูงผูอ่ืนใหรวมมือ รวมใจกับตน ในการเปลี่ยนแปลงที่จะดําเนินไปสูจุดมุงหมายซึ่ง
วิธีการและรูปแบบจะแตกตางกันไปดังที่ยงยุทธ  เกษสาคร (2541:40 -41) ที่ไดนําเสนอแบบของ
ภาวะผูนําในการปฎิบัติงานไว 2 ประการ คือ 

2.1 พิจารณาจากการใชอํานาจหนาที่ แบงได 3 ประเภท 
2.1.1 ภาวะผูนําแบบเผด็จการ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากถือตนเองเปนใหญ

และศูนยกลางในกลุมใชอํานาจวินิจฉัยสั่งการโดยพลการไมตองการใหมีการคัดคานไตถามออก     
ความเห็น มุงตองการมอบอํานาจใหแกผูอื่นในองคกร เปนผูนําที่ตองการความรับผิดชอบเพียงผูเดียว
ชอบออกคําส่ังมากกวาการขอรอง 

2.1.2 ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย มีความตองการใหผูรวมงานออกความ
คิดเห็นไดมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดมีบทบาทเปนสวนหนึ่งขององคกรจะไม
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ตัดสินใจทําอะไรโดยพลการ  จัดใหมีการประชุมส่ือสารหรือยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่นการ
ตัดสินใจ ส่ังการจะทําไดรับการวินิจฉัยโดยปญญา ดําเนินการดวยความยุติธรรม 

2.1.3 ภาวะผูนําแบบเสรีนิยม มีลักษณะเนนเสรีภาพแกผูรวมงาน ผูนําจะอยูใน
ฐานะเพียงแตผูอํานวยความสะดวกโดยจัดแบงหนาที่ใหผูรวมงานไดกระทําอยางเต็มที่ใหผูรวมงาน
ไดดําเนินการเอง ผูนําแบบนี้จะใหหนาที่ในฐานะรับทราบหรือลงนาม ผูรวมงานสามารถทําอะไร ก็
ไดอยางสะดวกสบาย ไมมีกฎกติกา อาศัยความรับผิดชอบและความสามารถของผูรวมงานเปน
สําคัญโดยไดแบงไดดังนี้ 

2.1.3.1 แบงตามผลของภาวะผูนํา ได 2 แบบ คือ  
1) ผูนําที่ชักนําไปในทางที่ดีหรือผูนําปฎิฐาน (Positive Leader)

คือ ผูนําที่มักนิยมใชวิธีจูงใจ สรางความพึงพอใจใหเกิดกับผูรวมงานเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น มีทัศนะที่ดีตอเพื่อนรวมงาน มีความเชื่อวาโดยธรรมชาติแลวคนมีความสามารถ อยาก
ทํางานใหดี หากใหโอกาสและสิ่งจูงใจ 

2) ผูนําที่ชักนําไปในทางที่ไมดีหรือผูนํานิเสธ (Negative Leader)  
ผูนําชนิดนี้ชอบทําตัวเปนนายกอใหเกิดความกลัว มีทัศนะที่ไมดีตอผูรวมงานคอยแตจะคิดวาคน
ชอบถูกบังคับ จึงจะใหความรวมมือในการทํางาน คอยจองจับผิดวาใครทําอะไรผิดบาง 

2.1.3.2 แบงตามสภาพผูนํา ได 3 แบบ 
1) ผูนําโดยกฎหมาย ผูนําชนิดนี้เปนผูที่องคกรหรือหนวยงาน

ไดพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับผิดชอบงานตามตําแหนงหนาที่ ที่มีความ
ตองการ 

2) ผูนําโดยลักษณะพิเศษของบุคคล ผูนําชนิดนี้เปนผูนําเพราะมี
คุณสมบัติเปนผูนําที่เกิดมาเพื่อเปนผูนํา มีความสามารถ มีความคิดริเร่ิม รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
มีความกวางขวางในสังคม มีความเฉลียวฉลาด มีความรู ไหวพริบ นาศรัทธา นาเลื่อมใส 
 

2.2 ผูนําในลักษณะเปนสัญลักษณ ผูนําชนิดนี้เปนผูนําเพราะมีคุณสมบัติสวนตัวเปน
ที่ยอมรับยกยองใหเปนตัวแทนของกลุม 

แฟรงแกลน (Flanglan อางในยงยุทธ เกษสาคร, 2541:39) ไดแบงภาวะผูนําตาม
ลักษณะที่แสดงออกเปน 3 ประเภท 

1. ประเภทที่มุงงานเปนสําคัญ  มีลักษณะที่แสดงออกแบบเผด็จการ 
2. ประเภทที่ตระหนักถึงผลงานและความพึงพอใจของทุกฝาย เปนหัวหนางานที่

มีคุณลักษณะความเปนประชาธิปไตย 
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3. ประเภทที่ถือวามีประสิทธิภาพของการทํางานสูงขึ้นไดเนื่องจากสินน้ําใจโดย
ถือวาสินน้ําใจหรือส่ิงตอบแทนเปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหการมีประสิทธิภาพสูงจึงใชวิธีการยั่วยุให
คนทํางานโดยการใหสินน้ําใจ 
 

เบส  (Bass อางใน พรอมบุญ สายชางทอง 2547:10-11) ไดนําเสนอภาวะผูนํา
แบบปฏิรูป ที่ประสบผลสําเร็จจะตองมีลักษณะดังนี้ 

1. ภาวะผูนําเชิงอุดมคติ (Idealized Influence) ที่มีความสามารถในการใช
อิทธิพลในการโนมนาวผูอ่ืน ทําใหผูตามรับรูถึงวิสัยทัศนและความสํานึกในการงานของตนเปน
ตัวอยางที่ดีทําใหผูอ่ืนคลอยตามและตองการจะเลียนแบบ มีมาตรฐานดานพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรบั
สูงปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม ไดรับการเคารพและเชื่อถือไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกจากผูตาม 

2. ภาวะผูนําเชิงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เปน
ลักษณะผูนําที่ส่ือสารใหผูตามรับรูถึงความคาดหวัง จูงใจและกระตุนผูตามใหเปนสวนหนึง่ของการ
มีวิสัยทัศนรวมอยูภายในองคกร ในทางปฏิบัติจะชักชวนใหเกิดอารมณความรูสึกถึงการบรรลุ
ความสําเร็จของกลุมมากกวาของตนเอง 

3. ภาวะผูนําเชิงกระตุนใหเกิดสติปญญา (Intellectual Stimulation) ภาวะผูนําที่มี
การกระตุนใหผูตามเกิดความคิดสรางสรรคและมีการใชนวัตกรรมใหมๆ ทาทายความเชื่อและ
คานิยมของตนเองและองคกร 

4. ภาวะผูนําเชิงใสใจเฉพาะรายบุคคล (Individualized Consideration) เปนตัวแทน
ผูนําที่พยายามจัดบรรยากาศ เพื่อสนับสนุนการรับฟงถึงความตองการของผูตามเฉพาะรายบุคคล โดย
ผูนําจะแสดงบทบาทเปนผูฝกและที่ปรึกษาเปนการทาทายความสามารถเฉพาะตัวบุคคล 
 

สวนภาวะผูนําแบบจัดการ (Transactional Leadership) ไดแบงออกเปน3 ลักษณะ 
1. การใหรางวัลตอบแทน (Contingent Rewards) เปนลักษณะภาวะผูนําที่ช้ีใหผู

ตามหรือผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงผลของคาตอบแทนและรางวัลที่เขาควรจะไดรับ เมื่อเขาปฏิบัติงาน
ไดตามความคาดหวังหรือตามเปาหมายขององคกร เปนการกระตุนใหเกิดงานและไดงานมากกวาที่
องคกรกําหนดงานในหนาที่ใหปฏิบัติ 

2. การเขาไปแทรกแซงเมื่อการปฏิบัติงานไมเปนไปตามที่คาดหวัง(Management 
by Exception) เปนลักษณะของภาวะผูนําที่เฝาระวังในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
องคกรจุดประสงคเพื่อใหงานสามารถบรรลุเปาหมาย 
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3. หลีกเล่ียงการตัดสินใจ (Laissez – faire) เปนลักษณะของผูนําที่ใหความ
ไววางใจและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา สามารถตัดสินใจและการ
จัดการกับงานไดโดยการปลอยใหเปนไปตามอํานาจและการตัดสินใจในการดําเนินการ หรือ
ปฏิบัติงานของผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาเอง โดยผูนําจะไมตัดสินใจดวยตัวเอง เปนผูนําที่มีการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและใหความเชื่อมั่นวาผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ทําใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว 
 

อะโวลิโอและ เบส (Avolio and Bass อางในเสาวลักษณ  เอี่ยมฐานนท, 2545:27–
29)  ไดนําเสนอใหเห็นผลของการใชภาวะผูนําทั้งแบบปฏิรูป ( Transformational ) และแบบจัดการ
(Transactional)ที่สงผลตอองคกรโดยใชแบบสอบถาม MULTIFACTOR LEADERSHIP QUESTIONAIRE 
MULIRATER (MLQ) ทายสุดก็ออกมาสรุปวาสําเร็จและความลมเหลวขององคกรหลายองคกรลวน
มีผลจากการใชอิทธิพลของผูนํา ในการจูงใจผูตามใหดําเนินการตางๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คอสเซอร แอนด โพสเนอร (Kouzer and Posner  อางในเสาวลักษณ เอี่ยมฐานนท, 

2545:27–29 ) ไดอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนําไววาเปนเรื่องของความสัมพันธที่เกิดระหวางผูนํากับผู
ตาม หรือผูนําเพื่อใหเดินทางไปสูความปรารถนารวมกัน และยังไดเสนอถึงภาวะผูนําที่แสดงออก
ไววา 

1. จะตองทํากระบวนการใหทาทายความสามารถโดยการเสาะแสวงหาโอกาส
และสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้น 

2. สรางแรงบันดาลใจและวิสัยทัศนรวมกันโดยยอมรับฟงความคิดเห็นความ
สนใจ คานิยม และความหวังและความฝนของผูอ่ืน 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูตามไดแสดงออกกระตุนใหผูตามไดมีสวนรวมใน
การสรางเปาหมายรวมกัน ใหความไวเนื้อเชื่อใจ มีการกระจายอํานาจและสรางผูตามใหเขมแข็ง 
โดยมอบหมายภารกิจและสงเสริมสนับสนุนผูตาม 

4. แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางใหแกผูตามในเรื่องความรับผิดชอบ และการ
สรางคุณคารวมกัน การพยายามทํางานสําเร็จ 

5. สรางแรงบันดาลใจใหเกิดกับผูตาม โดยการยกยองชมเชยและฉลองความสําเร็จ
ของทีมงานในทุกๆ เร่ืองตลอดเวลา 
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ความสําคัญของภาวะผูนําไดรับความสนใจแพรหลายไปทุกวงการและมี
นักวิชาการไดศึกษาคนความาเปนเวลานาน เพื่อคนหารูปแบบภาวะผูนําที่ดีที่สุด อันจะนําไปสูการ
พัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรการศึกษาระยะแรกใหความสําคัญเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ (Trait) ของความเปนผูนํา ตอมาเริ่มใหความสําคัญกับพฤติกรรม (Behavior) ของความ
เปนผูนํา และระยะหลังไดหันมาสนใจเกี่ยวกับสถานการณ (Situation) ของความเปนผูนําตลอดทั้ง
การศึกษาถึงความเปนผูนําเชิงจัดการ (Transactional Leadership) และความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 
(Transformational Leadership) ซ่ึงแตละแนวคิดทําใหเกิดทฤษฎีภาวะผูนําตางๆ มากมาย ตาม
วิธีการศึกษา โดยทั่วไปแนวคิดและการวิจัยในปจจุบันแบงออกเปน 3 กลุม (สมยศ นาวีการ, 
2540:402) คือ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) เกิดจากความ
สนใจหรือขอสงสัยที่วา ทําไมจึงมีบุคคลเพียงไมกี่คนเทานั้นที่มีความสามารถเปนผูนําไดและผูนําที่
ประสบความสําเร็จนาจะมีอะไรเปนพิเศษไปกวาบุคคลอื่นๆ ที่เปนผูตาม การศึกษาจึงใหความ
สนใจไปที่คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนําที่สามารถสังเกตเห็นไดทั้งทางกายภาพและบุคลิกภาพ  อัน
ไดแกรูปราง หนาตา ความแข็งแรง ความมุงมั่นทะเยอทะยาน ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย 
ความมีมนุษยสัมพันธ ทักษะการพูด เปนตน การศึกษาแนวนี้ทําใหเกิดทฤษฎีขึ้น2 ทฤษฎี  คือ 
ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (The Great Man Theory) และทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) ขึ้น สาระสําคัญ
ของทฤษฎีนี้เชื่อวาบุคคลที่จะเปนผูนํานั้น จะตองมีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีพรสวรรคของความเปน
ผูนํามาตั้งแตกําเนิด โดยไดรับการถายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ ยากแกการฝกฝนได วิธี
การศึกษาตามแนวคิดนี้ใช 2 วิธี  คือ (1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลที่เปนผูนํา
กับบุคคลที่ไมไดเปนผูนํา (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนผูนําของบุคคลที่เปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพกับบุคคลที่เปนผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ (สมยศ นาวีการ, 2538 :403)  ตัวอยางของ
การศึกษาตามแนวคิดนี้ เชน 

สต็อกดิลล (Stogill  อางในเริงชัย หมื่นชนะ และคณะ, 2538:73) ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูนําและสรุปไดวาผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําตองมีคุณลักษณะ คือมีสติปญญาไดรับ
การศึกษา มีความรับผิดชอบ มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี 

นอกจากนั้นสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา (2539:2) ไดศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน โดยรวบรวมขอมูลโรงเรียนดีเดน สังกัดกรมสามัญศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนใน 
12 เขตการศึกษาทั่วประเทศและเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาปจจัยหลายดาน ในดานคุณลักษณะ
และภาวะผูนําของผูบริหารนั้น สรุปได 9 ประการ คือ  
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1.1 เปนผูมีจิตสํานึกและมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 

1.2 อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและประจําอยูในสถานศึกษามากกวารอยละ 80 
1.3 เปนผูเสียสละทุมเททั้งกําลังกายและกําลังทรัพย 
1.4 เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยมตอเพื่อนรวมงาน ชุมชนและทองถ่ิน  
1.5 มีน้ําใจและมีจิตใจที่ดีงามตอเพื่อนรวมงาน ชุมชนและทองถ่ิน   
1.6 ใหเกียรติยกยอง ใหการยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน ชุมชนและทองถ่ิน 
1.7 วางตัวเปนที่นาเคารพและเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนรวมงาน 
1.8 เปนผูสรางความสัมพันธ ใหความรวมมือกับกิจกรรมของชุมชนจนเปน

ที่ยอมรับ 
1.9 ใหการสงเสริมสนับสนุนดานการสอนของครู ใหการนิเทศและติดตาม

งานอยางสม่ําเสมอ 
สรุปไดวา การศึกษาคุณลักษณะของผูนํามุงเนนศึกษาที่บุคลิกภาพของผูนํา

เปนสําคัญ  อยางไรก็ตามคุณลักษณะของความเปนผูนําในแตละสังคมหรือแตละยุคสมัย อาจ
เปล่ียนแปลงไปตามคานิยมหรือสถานการณของสังคมนั้น  และคุณลักษณะของความเปนผูนําก็ยัง
ใชไดกับสังคมในปจจุบันเชน ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะการพูด ความ
มีมนุษยสัมพันธ  ความซื่อสัตย ความมุงมั่น การเสียสละ เปนตน แตแนวคิดนี้ไมสามารถบงบอกถึง
ความแตกตางระหวางผูนํากับผูตามไดชัดเจนนัก และยังมีความคิดวาการเปนผูนําที่ดีมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัว  ฝกฝนไดยาก จึงนําไปสูแนวคิดการศึกษาดวยวิธีอ่ืนๆ 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) เนื่องจากผล

การศึกษาตามแนวคิดภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะไมสามารถบงบอกความเปนผูนําที่ดีไดชัดเจนนัก  
เพราะยังมีปจจัยอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของอีกมากมาย ดังนั้นนักวิชาการบางกลุมจึงเริ่มหันมาสนใจศึกษา
พฤติกรรมของผูนํา ผูนําที่ประสบความสําเร็จมีพฤติกรรมการบริหารงานอยางไร มีวิธีการการ
มอบหมายงาน ตัดสินใจ หรือจูงใจผูใตบังคับบัญชาอยางไร เปนตน วิธีการศึกษาความเปนผูนํา
ดังกลาวนี้เหมือนกับวิธีการศึกษาเชิงคุณลักษณะดวยขอสมมติฐานที่วา มีแนวทางที่ดีที่สุดเพียง
แนวทางเดียวในการเปนผูนํา(สมยศ  นาวีการ, 2538,:404 ) แตตางจากวิธีการศึกษาเชิงคุณลักษณะ
ที่วา พฤติกรรมจะถูกเรียนรูและฝกฝนได แนวคิดนี้มีนักวิชาการไดศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง ทํา
ใหเกิดทฤษฎีภาวะผูนําตางๆ ขึ้นมากมาย พอที่จะนํามากลาวไวในที่นี้ คือ  
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ไวท และลิปปทท (White and Lippitt อางในสมคิด บางโม, 2538:222) แบง
ภาวะผูนําออกเปน 3 แบบ คือ 

1. ภาวะผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) มีลักษณะผูนําเปนใหญ
อํานาจในการกําหนดเปาหมายและตัดสินใจอยูกับผูนําแตเพียงอยางเดียว  ควบคุมการทํางาน
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

2. ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) มีลักษณะผูนําเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการบริหารงาน มีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 

3. ภาวะผูนําแบบปลอยปละละเลย (Laissez-faire Leadership) มีลักษณะคือ
ผูนําปลอยใหทํางานโดยอิสระใหเพียงคําแนะนําทั่วไป ไมคอยใชอํานาจตัดสินใจและควบคุมงาน
ไมสนใจวางานจะสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ผูใตบังคับบัญชาตองจูงใจดวยตนเอง 
 

สํานักวิจัยธุรกิจมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (อางในถวิล กื้อกุลวงศ, 2530:225) แบง
ภาวะผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. ประเภทกิจสัมพันธ (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรมผูนําในการ
สรางความสัมพันธผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางรูปแบบการทํางานที่มีระเบียบแบบ
แผน จัดระบบติดตอส่ือสารที่ดี 

2. ประเภทมิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมดานความสัมพันธ
ที่มีความไววางใจซึ่งกันและกัน ยกยองนับถือ มีสัมพันธภาพอันอบอุนระหวางผูนํากับสมาชิก
ผูรวมงาน 
 

เบลคและมอตัล (Blake and Mouton อางในทองอินทร วงคโสธร, 2532:31) ได
แบงภาวะผูนําออกเปนสองแบบ คือ แบบคํานึงผลผลิต (Concern for Production) กับแบบคํานึงถึงคน 
(Concern for People) แตละแบบแบงยอยตามระดับความมากนอยของการสนใจงานหรือคน เมื่อนําทั้ง 
2 แบบ มาประกอบกันจะไดตารางการบริหาร (Managerial Grid) และแบงภาวะผูนําออกเปน 5 แบบ 
คือ 

1. แบบย่ําแย (Impovorished) คือ สนใจงานและสนใจคนนอยมาก 
2. แบบงานขึ้นสมอง (Task) คือ ใฝใจในงานสูงสุดและใฝใจคนต่ําสุดให

ความสําคัญกับงานมากใหความสําคัญกับคนนอย 
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3. แบบเดินทางสายกลาง (Middle–of–The-Road) คือ ใฝใจในงานและคน
ระดับปานกลางหรือเดินทางสายกลางไดทั้งคนและงานระดับปานกลาง 

4. แบบชุมนุมสังสรรค (Country Club) คือ  ใฝใจในงานระดับนอย แตใฝใจ
ในคนมาก สนใจคนมากกวางาน 

5. ผูนําแบบเลนเปนทีม (Team Approach) คือ ใฝสูงทั้งสองดาน ทั้งคนและงาน 
การบริหารไดทั้งคนและงาน งานสําเร็จคนมีความพึงพอใจ 
 

เรนส  ลิเคอรท และคณะ (Rens LiKert อางในไพลิน ผองใส, 2536:281) ได
ทําการศึกษารูปแบบและวางตัวของผูบริหาร พบวารูปแบบบริหารของผูนํามี 4 แบบ หรือท่ีเรียกวา
System 4 มีดังนี้ 

ระบบที่ 1   เผด็จการ ผูบริหารไมมีความเชื่อมั่นและไววางใจผูใตบังคับบัญชา
จึงไมคอยใหเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยจะตัดสินใจแลวส่ังการลงมาตามลําดับการบังคับ
บัญชา ผูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมมีอิสระและเสรีภาพ บรรยากาศของความสัมพันธในองคกร
เปนไปดวยความหวาดระแวง ไมเขาใจกัน 

ระบบที่ 2   เผด็จการอยางหวังดี ผูบริหารเช่ือม่ันในตัวผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย 
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในขอบเขตจํากัด ความสัมพันธมี
ลักษณะไวใจกันบาง แตผูใตบังคับบัญชาก็ยังมีความหวาดระแวง ระมัดระวัง 

ระบบที่ 3   ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ผูบริหารไวใจในตัวผูใตบังคับบัญชา
มากขึ้น แตยังควบคุมการตัดสินใจ ผูนําจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ เทานั้นบรรยากาศความสัมพันธ
มีความไววางใจกันมากขึ้น 

ระบบที่ 4   ประชาธิปไตยเชิงใหมีสวนรวม ผูบริหารมีความไววางใจและ
เช่ือมั่นในตัวผูใตบังคับบัญชามาก มีการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
มากขึ้น การติดตอส่ือสารจะเปน3 ทาง คือจากลางขึ้นบน บนลงลางและระหวางเพื่อนรวมงาน 
ความสัมพันธเปนไปอยางมิตรภาพ 

เมื่อพิจารณาระบบตางๆ แลว จะเห็นวาระบบที่1 และระบบที่ 4 มีความใกลเคียง
กับสมมติฐานตามทฤษฎี X และ Y ของ Mogregor และภาวะผูนําในระบบที่1 จะมีลักษณะ มุงงาน
และเผด็จการ สวนภาวะผูนําในระบบที่ 4 จะมีลักษณะมุงคนและเปนประชาธิปไตย 
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วิลเลียม เจ เรดดิน (William J, Reddin อางในถาวร เกียรติทับทิวและพรชัย
ลิขิตธรรมโรจน, 2540:13-14) ไดเสนอแบบภาวะผูนําของผูบริหารเรียกวา ทฤษฎี 3 มิติ (3-D Theory) 
ไดแก 

1. มิติมุงงานหรือกิจสัมพันธ  (Task-oriented Dimension) หมายถึง การให
ความสําคัญกับความสําเร็จของงาน 

2. มิติมุงคนหรือมิตรสัมพันธ (People-oriented Dimension) หมายถึง การให
ความสําคัญกับคนหรือผูใตบังคับบัญชา 

3. มิติประสิทธิผล (Effectiveness Dimension) หมายถึง การใหความสําคัญ
ในเรื่องความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
 

อาคม วัดไธสง (2545:14-15) ไดแบงผูนําออกเปน 2 ประเภท คือผูนําที่มี
ประสิทธิภาพนอยและมีประสิทธิภาพมาก ดังนี้ 

1. แบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพนอย มี 4 แบบ คือ 
1.1 แบบผูหนีงาน (Deserter) เปนลักษณะที่ผูนําไมสนใจในงาน ขาด

ความรับผิดชอบไมมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
1.2 แบบนักบุญ (Missionary) เปนลักษณะที่ผูนําคํานึงถึงเรื่องสัมพันธภาพ

กับผูรวมงานอยางเดียว มีความเกรงใจ ไมวากลาวตักเตือนหรือไมกระทําใดๆ ที่ทําใหเพื่อนรวมงาน
รูสึกเสียน้ําใจ 

1.3 แบบผูเผด็จการ (Autocrat) เปนลักษณะมุงความสําเร็จของงานอยาง
เดียว ไมมีความไววางใจกับผูรวมงาน ขาดสัมพันธภาพที่ดี ผูรวมงานจะเกรงกลัวและจะทํางานเมื่อ
ไดรับคําส่ังเทานั้น 

1.4 แบบประนีประนอม (Compromisor) มีลักษณะที่ยอมรับวามุงงานให
สําเร็จและการสรางสัมพันธภาพกับผูรวมงานเปนส่ิงที่สําคัญ แตขาดการตัดสินใจ ไมมั่นใจใน
ตนเอง ใชวิธีประนีประนอมอยูตลอดเวลา มีลักษณะการนํานอยมาก  

2. แบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพมาก 4 แบบ คือ   
2.1 ผูนําแบบนักบริหาร ใหความสําคัญทั้งความสําเร็จของงานและ

ผูรวมงาน  กระตุนใหผูบังคับบัญชารวมกันปฏิบัติงานโดยถือวัตถุประสงคขององคกรเปนหลักใช
ความสามารถของสมาชิกทุกคน ทํางานเปนทีม ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 17 

2.2 ผูนําแบบนักพัฒนา จะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ใหความสําคัญกับ
ผูรวมงานโดยเห็นวาแตละคนมีคุณคาและมีความสามารถ จะเนนพัฒนาความสามารถของเพื่อน
รวมงานใหถึงขีดความสามารถสูงสุด 

2.3 ผูนําเผด็จการอยางมีศิลป เปนผูนําที่มีความเชื่อมั่นในความคิดและ
วิธีการทํางานของตนเอง ยึดตัวเองเปนหลัก มีลักษณะผูนําเผด็จการแตมีศิลปะและความชํานาญใน
การสั่งการ  โดยใหผูรวมงานมีความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดี นําเสนอแนวคิดของตน
และโนมนาวจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตาม 

2.4 ผูนําแบบขาราชการ จะปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ ขอบังคับอยาง
เครงครัดโดยไมมีการยืดหยุน ผูนําแบบนี้ไมคอยใหความสนใจในประสิทธิภาพของงานและ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับเพื่อนรวมงาน ผูนําแบบขาราชการจะใชไดผลในองคกรขนาดใหญ 
มีบุคลากรจํานวนมากจึงมีความจําเปนตองใชกฎระเบียบวินัยในการปกครองผูใตบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด 

สรุปไดวา แบบของภาวะผูนําจะมีความคลายคลึงกันที่วามีพฤติกรรมพื้นฐาน 
อยู 2 แบบใหญ คือ พฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงเนนเปนสําคัญและพฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงเนน
ผูปฎิบัติเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามแบบของภาวะผูนําที่ดีหาไดมีพฤติกรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เพราะภาวะผูนําที่ประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยพฤติกรรม ผูนําทั้งสองแบบมาผสมผสานปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณที่เกิดขึ้นใหเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชวิธีภาวะผูนําและความพยายามของ
ผูนําในการจูงใจใหผูรวมงานรวมมือซ่ึงกันและกันโดยมีเปาหมาย คือการบรรลุภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Approach) ผูนําจะ

เปล่ียนไปตามสถานการณและผูนําจะเกิดขึ้นตามสถานการณเรียกรองหรือทามกลางสถานการณที่
วิกฤติ มีความกดดัน สถานการณที่ตางกันยอมตองการผูนําที่ตางกัน  บางครั้งผูนําตองปรับ
พฤติกรรมตนเองเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ผูตามก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความเปน
ผูนําขององคกร (อางในอาคม วัดไธสง,2545:15)   

สรุปไดวา ภาวะผูนําจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ สถานการณที่แตกตางกัน
จะตองการผูนําที่ตางกัน  ซ่ึงผูนําที่ดีตองรูจักปรับพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสมกับสถานการณ 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลกับสถานการณ  (อางในชัยวัฒน  ใจจิตร, 2546:11-13) 
คือการเปนผูนํานั้นขึ้นอยูกับสถานการณสําคัญ ผูนําจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเขามีลักษณะที่สอดคลอง
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กับสถานการณ เหตุการณอยางหนึ่งอาจตองการผูนําแบบหนึ่ง เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงการเปน
ผูนําของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

ชัยวัตร ใจจิตร (2546:11-13) ไดสรุปถึงทฤษฎีผูนําจากแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ไว 
5 ทฤษฎี ดังตอไปนี้ คือ 

1. ทฤษฎีพันธุกรรม (Genetic Theory) เปนแนวคิดทฤษฎีผูนํามีมาแตโบราณกาล 
ในความเชื่อที่วา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะตระกูล
และสืบเชื้อสายกันได บุคลิกภาพและลักษณะการเปนผูนําเปนของมีมาแตกําเนิดและคุณสมบัติ
เฉพาะตัว ตลอดจนลักษณะผูนําดังกลาวถายทอดทางพันธุกรรมได ปจจุบันแนวทฤษฎีนี้ ได
เปลี่ยนแปลงไปในทางความเชื่อใหมวาการเปนผูนํานั้น สามารถฝกฝนพัฒนาเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มี
อยูเดิมใหดียิ่งขึ้นได 

2. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (Trait Theory) แนวความคิดตามทฤษฎีนี้เชื่อวา การ
เปนผูนําขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลวา เหมาะสมจะเปนผูนําหรือไม คุณสมบัติเหลานั้น อาจมีมา
แตกําเนิดตามทฤษฎีพันธุกรรมหรืออาจไดมาจากประสบการณก็ได นักคิดในทฤษฎีนี้ตางก็คนหา
คุณสมบัติของผูนําแตกตางกันไปบางครั้งก็ขัดแยงกันแตสวนใหญลักษณะเดนในคุณสมบัติของ
ผูนําในบางลักษณะ สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีของผูนํา เชน ความคิดริเร่ิม ความสามารถใน
การประสานงาน ไดนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมผูนําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ทฤษฎีผลกระทบระหวางบุคคลกับสถานการณ (Personal-Situation Theory)
ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา การศึกษาภาวะผูนําเนนเฉพาะตัวผูนําเพียงอยางเดียว เปนการศึกษาที่ไม
สมบูรณ ควรจะไดมีการศึกษาถึงสถานการณแวดลอมดวย เพราะการเปนผูนํานั้นขึ้นอยูกับ
สถานการณสําคัญ ดังนั้นการศึกษาการเปนผูนําจึงตองศึกษาสถานการณควบคูกันไปดวย ยิ่งไปกวา
นั้นการวิเคราะหการเปนผูนําใหลึกซึ้ง จะตองดูความสัมพันธระหวางปจจัย 2 ประการ คือ 
คุณลักษณะของผูนําและเหตุการณที่เผชิญหนาของกลุม ปจจัยสองประการนี้มีความสําคัญมาก ตาม
แนวคิดของทฤษฎีนี้ ผูนําจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อเขามีลักษณะที่สอดคลองกับสถานการณ เหตุการณ
อยางหนึ่งอาจจะตองการผูนําแบบหนึ่ง เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลง การเปนผูนําของเขาก็ยอมจะ
เปลี่ยนแปลงไปดวย ตามทฤษฎีนี้สามารถนําไปใชเปนเหตุผลอธิบายไดวา ทําไมผูนําที่ไมมีตําแหนง
หนาที่เลยจึงสามารถกลายเปนผูนําได ที่เปนเชนนี้เพราะสถานการณอํานวยให 
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4. ทฤษฎีสัมพันธและความคาดหวัง (Interaction - Expectation Theory) แนวความคิด
ตามทฤษฎีนี้กลาวสรุปไดวา สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมสามารถจะเปน ผูนําได ถาหากวาบุคคล
นั้นเปนผูริเร่ิมบทบาทในกลุมและบทบาทนั้นจะตองสอดคลองกับสถานการณของกลุม โดย
สถานการณของกลุมมี 3 ประการ คือ 

4.1 อํานาจตามตําแหนง บางกลุม ผูนํามีอํานาจตามตําแหนง เชน ครูใหญ ประชุมครู
ในโรงเรียนและบางกลุม ผูนําอาจจะไมมีอํานาจตามตําแหนง เชน การเลนของเด็ก สาระองคประกอบก็
คือการที่ผูนํามีอํานาจตามตําแหนงมากกวาหรือนอยทําใหสถานการณตางกัน 

4.2 ภารกิจของกลุม ภารกิจคือ การงานที่กลุมตองการทําใหสําเร็จ งานอาจจะ
ยากงายแตกตางกันไป ความยากงายดังกลาวจึงมีความสําคัญตอการปฏิสัมพันธในกลุม 

4.3 ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกในกลุม ความสัมพันธระหวางผูนํา
และสมาชิกทําใหเกิดความคาดหวังในตัวผูนํา หากเปนผูมีความสามารถและเปนที่ยอมรับความสัมพันธ
ในกลุมมีความสัมพันธดี โอกาสที่จะนํากลุมไปสูจุดหมายยอมงายขึ้น 

5. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) เปนทฤษฎีที่เนนความสําคัญที่ตัวบุคคล 
เนนที่ตัวบุคคลที่จะไปสรางหลักการดวยตนเอง ตามแนวความคิดพื้นฐานที่วา 

5.1 มนุษยที่ธรรมชาติในการทํางาน รักในความอิสระ มีความตองการ มีความ
ตั้งใจ และมีแรงจูงใจที่จะทํางาน 

5.2 ในการรวมกันเปนกลุมหรือองคกร ธรรมชาติขององคกรยอมตองการควบคุม
ใหดําเนินไปตามปกติอยูแลว  

5.3 ภารกิจของผูนํา คือการจัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือสงเสริมบรรยากาศ
ขององคกรใหเอ้ืออํานวยตอธรรมชาติของมนุษยใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ อันเปนการสนอง
ความตองการสวนบุคคลและองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

สมยศ นาวีการ (อางใน เสาวลักษณ เอี่ยมฐานนนท 2545: 11) ไดสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ภาวะผูนําไวดังนี้ 

1. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม(Behavior Theories) จะมุงเนนไปที่แบบพฤติกรรมหรือสไตล
ความเปนผูที่ปฏิบัติเปนประจําและเชื่อวาพฤติกรรมผูนําสามารถพัฒนาได 

2. ทฤษฎีคุณสมบัติ(Trait Theories) จะเกี่ยวของกันดานคุณลักษณะ ดานรางกาย              
ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะงานและคุณลักษณะทางสังคมโดยชี้ใหเห็นวา 
บุคคลที่เปนผูนําจะถูกแยกจากกลุมที่ไมใชผูนํา 
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3. ทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situational Theories) ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพจะ
ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน ทฤษฎีตามสถานการณของฟวเดอร (Fiedler) และทฤษฎีความเปนผูนํา
ตามสถานการณของ เฮอรร่ี และบรั๊ลซ (Herry and Brulz ) 

4. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป:ความเปนผูนําโดยวิสัยทัศนและบารมี (Ransformational 
Leadership : Leadership Through Vision and Charisma) ซ่ึงเปนมุมมองใหม แนวคิดมุงไปที่ผูนําที่
สรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ 
 

ฮอกจ และ จอหนสัน (Hodg and Johnson อางในชัยวัฒน ใจจิตร, 2546:13) มีทฤษฎี 
ตางๆ เกี่ยวกับการเปนผูนําอยู 4 แบบ คือ 

1. ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา (The Traitist Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา
ผูนําที่ประสบความสําเร็จ จะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงเกื้อกูลใหประสบ
ความสําเร็จ เชน ผูนําที่ประสบความสําเร็จมักมีรางกายสูง 

2. ทฤษฎี ทางสถานการณ (The Situationist Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐาน 
ที่วา บุคคลที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณใดสถานการณหนึ่งก็
เพราะเกิดจากลักษณะของกลุมที่เขาเปนผูนํา 

3. ทฤษฎีการเปนผูตาม (The Followship Theory) ทฤษฎีนี้เปนการขยายทฤษฎีของ
คุณลักษณะของผูนําโดยถือวาการศึกษาการเปนผูตามเปนการศึกษาการเปนผูนําโดยทางออม 
ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานวา เครื่องชี้บงคุณภาพของผูนําก็คือ คุณภาพผูตาม ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่
จะประเมินผลคุณคาของผูนําก็คือ การวิเคราะหผูตาม 

4. ทฤษฎีของผลรวม (The Eclectic Theory) ทฤษฎีนี้เปนผลรวมของทฤษฎีทั้งหลาย 
เปนการนําเอาคําอธิบายจากทฤษฎีตางๆ มารวมกันเพื่อที่จะพยายามอธิบายการเปนผูนํา ตัวอยางเชน 
ความสามารถในการจัดสินใจอยางมีเหตุผล เปนคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งสําหรับครูใหญโรงเรียน
ประถมศึกษาและครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
สต็อกดิลล (Stogdill อางใน ติน ปรัชญพฤทธิ์ 2543:635 - 637) ไดสรุปทฤษฎีของการ

เปนผูนํา ไวดังนี้ 
1. ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (Great - Man Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาผูนํามีลักษณะพิเศษบาง

ประการที่ผูตามไมมีหรือถาผูนําและผูตามตางก็มีลักษณะพิเศษบางประการดวยกันผูนําจะมีลักษณะ
พิเศษ เหนือกวาหรือมากกวาผูตามลักษณะพิเศษเหลานี้อาจจะรวมถึงพลังกาย พลังสมอง และพลัง
ศีลธรรมที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม 
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2. ทฤษฎีส่ิงแวดลอม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการที่บุคคลคนหนึ่ง
จะกาวขึ้นมาเปนผูนําอยูกับสภาวะแวดลอมตามกาละและเทศะ กลาวคือ ผูนําจะเปนผูสามารถแกไข
ปญหาใด ปญหาหนึ่งไดในยามวิกฤต เชน สงคราม เปนตน ทฤษฎีนี้เช่ือวาภาวะผูนําจะสืบเนื่องมาจาก
สภาวะแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง สภาพแวดลอมกอใหเกิดภาวะผูนําใน
ยุคและสมัยหนึ่ง 

3. ทฤษฎีบุคคล และสถานการณ (Personal - Situational Theories) ทฤษฎีนี้เปนการ
นําเอาทฤษฎีผูย่ิงใหญมาผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดลอม โดยทฤษฎีนี้เช่ือวาภาวะผูนําสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการของผูนําเอง ลักษณะของกลุมผูตาม และลักษณะของสถานการณหรือเหตุการณที่อยู
รอบๆ ตัวผูนําและผูตาม 

4. ทฤษฎีปฏิกิริยาโตตอบ - ความคาดหวัง (Interaction - Expectation Theories) 
ทฤษฎีนี้ เชื่อวาภาวะผูนําเกิดจากปฏิกิริยาโตตอบและคาดหวังระหวางสมาชิกในกลุม ฉะนั้นผูที่จะ
มาเปนผูนําในกลุมจะตองสามารถริเร่ิม และดูแลโครงสรางของปฏิกิริยาโตตอบของสมาชิกในกลุม 
และจะตองสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุมได 

5. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุงที่จะพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิผล และมีความเปนปกแผนโดยธรรมชาตินั้นองคกรมักจะคอยควบคุมสมาชิกใหมี
พฤติกรรมที่จะสงเสริมใหองคกรมีประสิทธิผลและเปนปกแผน ฉะนั้นหนาที่ของผูนําก็คือจะตอง
พยายามทําใหบุคคลในองคกรมีความเปนอิสระเสรีเพื่อที่จะปฏิบัติงานสนองความตองการของ
ตนเองและความตองการขององคกร ผูนําที่ดีจะตองใหความสนใจเปนพิเศษตอความคาดหวัง คานิยม
และทักษะในการติดตอกับผูที่ตนเขาไปมีปฏิกิริยาโตตอบดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปาหมายของภาวะ
ผูนําก็คือ เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานและน้ําใจจาก ผูตามในเวลาเดียวกัน 

6. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวาการที่ผูตามนิยม หรือ
คลอยตามผูนําก็เพราะวาทั้งสองฝาย “สัญญา” ที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยที่ทั้ง
สองฝายไดรับประโยชนดวยกันทั้งคู กลาวคือการที่สมาชิกคนหนึ่งคนใดในกลุมไดรับการยกยอง
หรือแตงตั้งใหเปนผูนํานั้น นอกจากจะทําใหผูนั้นมีความรูสึกวาตนไดรับรางวัลและผลประโยชน
แลว ยังทําใหสมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจและยอมรับผูนําคนนั้น อยางไรก็ดี หากฝายหนึ่งฝาย
ใดเสียประโยชน หรือฝายหนึ่งฝายใดละเมิดสัญญาจนทั้งสองฝายไมสามารถจะอดทนตอไปอีกได
แลว ภาวะผูนําก็จะหมดความสําคัญลงทฤษฎีผูนําที่นําเสนอนี้ลวนมีความแตกตางกัน ซ่ึงแตละ
ทฤษฎีมีจุดเดนและมีวิธีการเฉพาะตัวผูนําจะตองปรับเปล่ียนกระบวนการใชภาวะผูนําในหลาย
รูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมเพื่อทําหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
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ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปนผูนําจึงจําเปนตองใชภาวะผูนําที่เหมาะสมจะสงเสริมและสนับสนุนใหการ
บริหารที่มีที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา ผูวิจัยไดนํามากลาวจะมีจุดเดนจุดดอย ผูนําตองนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอมขององคกรเพื่อใหการใชภาวะผูนําที่เหมาะสมนําพา
องคกรไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง 
 
4.  ลักษณะภาวะผูนําในองคกร 

ในการบริหารองคกรปจจัยที่สําคัญคือการใชภาวะผูนําของผูบริหารในการจูงใจ
ผูรวมงานยอมใหผูรวมงานไดมีโอกาสใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ที่จะริเริ่มทํางาน และสามารถ 
แกไขปญหาตางๆ ใหสามารถนําพาองคกรของตนเองไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
นักวิจัยไดใหความเห็นไวนาสนใจดังนี้ 

กริฟฟท( Griffith อางในเสาวลักษณ  เอี่ยมฐานนท, 2545:23–24 )ไดใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรม ภาวะผูนําที่จะทําใหองคกรดําเนินไปสูความสําเร็จ ดังนี้ 

1. เปนผูมีความคิดริเริ่มในงานใหม (As an lnitiator) นักบริหารที่ดีมักแสดง
พฤติกรรมในดานการริเร่ิมงานใหมๆ ขึ้น และจะตองเปนผูทํางานหนักอยูเสมอๆ เพื่อใหงานที่เขา
ริเร่ิมขึ้นใหมบรรลุผลสําเร็จ 

2. เปนนักปรับปรุง (As an lmprover) เปนพฤติกรรมที่นักบริหารสวนใหญแสดง
ออกมาคือ การเปดและการแสวงหาโอกาสใหครูไดปรับปรุงตนเอง โดยผูบริหารจะเปนผูกระตุน
และใหกําลังใจแกครูตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีการใหมๆ ใหกับเพื่อนรวมงาน 

3. เปนผูใหการยอมรับ (As a Recognizor) เมื่อคนอ่ืนๆเขาทํางานประสบผลสําเร็จ
ผูบริหารควรตองใหกําลังใจและคําชมเชย ยอมรับในผลสําเร็จของผูรวมงาน ไมฉวยโอกาสเอา
ผลงานของผูรวมงานมาเปนของตน ผูบริหารตองพยายามดึงเอาความสามารถของบุคคลที่แฝงอยูใน
ตัวเขามาใชและมองเห็นปญหาของคนอื่นๆ ชมเชยและยกยองผูรวมงานตอหนา คนอื่นเมื่อเขา
ทํางานเสร็จ 

4. เปนผูใหการชวยเหลือที่ดี (As a Helper) นักบริหารที่ดีจะตองพรอมที่จะชวย
แกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาเมื่อเขาติดขัด 

5. เปนผูที่พูดเกง (As an  Effective Speaker) สามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงาน
ดวยความรวมมือประสานสัมพันธกันจะตองเปนผูที่มีความสามารถเชิงภาษา ซ่ึงจะเปนการสราง
เสนหความศรัทธา  เชื่อถือและตองมีความจริงใจในคําพูด 
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6. เปนผูประสานงานทีดี (As a Co–ordinator) มีความสามารถในการกระตุนใหรวมงาน
ในการวางแผน และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแบบแผนของทุกๆ ฝาย 
ผูบริหารจะตองเปนผูประสานงานใหคนอื่นทํางานรวมกันอยางจริงใจและมีความเขาใจที่ดีตอกัน 

7. เปนผูที่เขากับสังคมไดดี (As a Social Man) การเขาสังคมเปนภารกิจที่จําเปน
สําหรับผูบริหาร  ที่จําเปนจะตองอยูรวมกันกับคนจํานวนมากๆ ทั้งในและนอกองคกรเพื่อนําบุคคล
ตางๆ ใหมาสนับสนุนการทํางานของคนในองคกร ดังนั้นการเขากับสังคมในระดับตางๆ ของ
ผูบริหารจึงมีความจําเปนตองเรียนรูและปรับตนเองใหเหมาะสม 

 
เบส (Bass อางในพรอมบุญ สายชางทอง 2545:10-11) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

ภาวะผูนําไววา ภาวะผูนําของบุคคลที่แสดงออกมานั้นจะมีความแตกตางกันเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะ    
สงผลตอพฤติกรรมของผูรวมงาน การแสดงออกและพฤติกรรมเหลานั้นจะเปนตัวที่บงบอกวา   
ภารกิจขององคกรจะไปสูความสําเร็จหรือไม ภาวะผูนําที่แสดงออกมายังสงผลผูรวมงาน 

ลักษณะผูนําโดยทั่วไปจะประกอบไปดวย  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การยอมรับ  
ชอบปรับปรุง  พูดเกงและเปนผูประสานที่ดี ส่ิงที่ผูวิจัยสมควรเพิ่มคือ  ดานบุคลิกภาพเพราะจะทํา
ให  ภาพพจนความเปนผูนําเดนชัดนาเชื่อถือศรัทธายิ่งขึ้น  

    
5.  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารของ ก.ค.ศ. และคุรุสภา 

คุรุสภาไดสรางเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาขึ้นเพื่อเปนตัวช้ีวัด และเปนเกณฑ
มาตรฐานทางการศึกษาของผูบริหาร ที่ตองการใหผูบริหาร ไดพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและ
พัฒนาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งรายละเอียด
มาตรฐานของผูบริหารการศึกษานั้นพอสรุปไดดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, 2543:61-83) 

มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาหมายความวา คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขา
รวมเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพฒันา
วิชาชีพไดแก การเปนผูริเร่ิม ผูรวมงาน ผูรวมจัดการหรือกิจกรรม รวมท้ังการเปนผูเสนอผลงาน 
และเผยแพรผลงานขององคกร เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการ
พัฒนาองคกรตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม 

มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
บุคลากร ผูเรียนและชุมชน หมายความวา ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตาและความ
ปรารถนาดีตอองคกร ผูรวมงาน ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพื่อผลการ
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พัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝาย การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการกระทํากับผลของการกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคกรโดย
สวนรวม ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่จะนําไปสูผลดี ผลทางบวกผลตอการพัฒนาของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของและระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูความไววางใจความ
ศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง 

มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพหมายความ
วาความสําเร็จของการบริหารอยูที่การดําเนินงานเพื่อใหบุคลากรในองคกร หรือผูรวมงานไดมีการ
พัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนาผูรวมงานโดยการศึกษา จุดเดนจุด
ดอยของผูรวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดาน
นั้นๆ แลวใชเทคนิคการบริหาร และการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน 
ปรับปรุงใหผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลให
ศักยภาพของผูรวมงานเพิ่มพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้ง นําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง หมายความ
วาผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตรเหมาะสมกับเงื่อนไข ขอจํากัดของ
ผูเรียน ครู ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม สอดคลองกับนโยบาย แนวทาง เปาหมายของ
การพัฒนาเมื่อนําไปปฏิบัติจะเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่
นําไปสูผลของการพัฒนาความสอดคลองของเปาหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญ
ที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคา และเกิดผลอยางแทจริง 

มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใหนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เปนลําดับหมายความวา นวัตกรรมการบริหารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสู
ผลงาน ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพจึงตองมีความรูในการ
บริหารแนวใหมๆ เลือกและปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข 
ขอจํากัดของงานและองคกรจนนําไปสูผลไดจริง เพื่อใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
ผูรวมงาน ทุกคนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 

มาตรฐานที่ 6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร หมายความวา ผูบริหารมือ
อาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองคกร 
จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมีความเพียรพยายาม กระตุนยั่วยุทา
ทายให บุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของและชื่นชมผลสําเร็จเปนระยะๆจึงควรเริ่มจากการริเร่ิมการ
รวมพัฒนาการสนับสนุนขอมูล และใหกําลังใจใหบุคลากรสถานศึกษาศึกษาคนควาปฏิบัติและ
ปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง จนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติอันเปน
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บุคลิกภาพที่พึงปรารถนาของบุคลากรและองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาใน
ความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ หมายความ
วาผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลวดวยการรายงานผลที่แสดงถึงการ
วิเคราะหงานอยางรอบคอบ ครอบคลุม การกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนาการลงมือปฏิบัติ
จริง และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงานเปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิด
ทบทวนถึงงานที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มิไดระวังไว อยางไรถาผลงาน
เปนผลที่ดีจะช่ืนชมภาคภูมิใจ ไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดอยางไร ถาผลงานยัง
ไมสมบูรณจะปรับปรุงเพิ่มเติมไดอยางไร และจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการทํางาน
ตอไปไดอยางไร คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในการประเมินตนเอง รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกช่ืนชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน การ
ที่ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งที่จะ
นําไปสูการรูคุณคาแหงตน 

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายความวา ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา
ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหาร
ตองประพฤติ ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี มิฉะนั้นคําแนะนําตักเตือนหรือการกํากับดูแลของผูบริหาร
จะขาดความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในทุกๆ ดาน เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับ
ของบุคลากร ทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการดําเนินงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึง
พอใจ 

มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค หมายความวา 
หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่อยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม ซ่ึงมีองคกร
อ่ืนๆ เปนองคกรประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ ผูบริหาร
การศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา
ตามทิศทางที่ตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชน และหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอ
สังคมสวนรวมในลักษณะรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
พรอมทั้งยอมรับความสามารถรับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชความสามารถของ
ตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม นําไปสู
การยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ 
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มาตรฐานที่ 10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายความวา ความ
ประทับใจของผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่งคือความเปนผูรอบรูทันสมัยทันโลกรูอยาง
กวางขวางและมองไกลผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆ ดาน 
จนสามารถสนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและนําขอมูลขาวสารตางๆที่ไดรับมาใชใน
การพัฒนางานและผูรวมงาน  การตื่นตัวการรับรูและการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลานี้ นอกจาก
เปนประโยชนตองานพัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเช่ือถือของผูรวมงาน อันเปน
เงื่อนไขเบื้องตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเนื่องตอไป 

มาตรฐานที่ 11   เปนผูนํา  และสรางผูนํา  หมายความวาผูบริหารมืออาชีพสราง
วัฒนธรรมขององคกร ดวยการพูดนํา ปฏิบัตินําและจัดระบบงานใหสอดคลองกับวัฒนธรรม โดย
การใหรางวัลแกผูที่ไดทํางานไดสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจเอง   
พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคกร เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการ
กระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสราง
ความรูสึกประสบความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเปนผูนําในทุก
ระดับ นําไปสูองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ หมายความวา การพัฒนา
องคกรใหกาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง ไมหยุดยั้ง
ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง สมดุลและเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพ
จึงตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
กลาที่จะตัดสินใจดาํเนินการเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมเปนสิ่ง
ประกันไดวา การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลงการที่องคกรปรับไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
นี้ ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกตลอดไป 

 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543ก: 29 - 30) ไดระบุถึงมาตรฐาน

และตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับผูบริหารการศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้นในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานที่ 4 ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถ และมี
คุณลักษณะในการบริหารสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวบงช้ี ที่กําหนดไวดังนี้ คือ 

1. มีความเปนผูนําที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อุทิศเวลาใหสถานศึกษาอยางเต็มที่ 
2. มีความคิดริเร่ิมและวิสัยทัศนกวางไกล 
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3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
4. มีความมุงหมายในการศึกษาหาความรูเขาใจหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

ส่ือการวัดผล การแนะแนว จนสามารถนิเทศภายในได 
5. เปนผูมีความสามารถในการแสวงหาความรวมมือจากชุมชน 
6. เปนผูมีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
7. มีหลักธรรมของผูบริหาร (พรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ 4) 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและ
สถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมาตรฐานในสวนที่เกี่ยวของ
กับผูบริหารสถานศึกษานั้น ประกอบดวย 

มาตรฐานที่ 19  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี โดยมีสาระสําคัญใน
ตัวบงชี้ คือ ผูบริหารตองอุทิศตนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความเมตตากรุณา 
มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซ่ือสัตย อีกทั้งผูบริหารตองมีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัวและ
ไมเกี่ยวของกับอบายมุขส่ิงเสพติด 

มาตรฐานที่ 20  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสาระสําคัญ
ในตัวบงชี้กําหนดวา ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความ
เปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของและมีความเปนประชาธิปไตย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2543ก:72–73) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารของคณะกรรมการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุรุสภา เนนการสรางภาวะผูนําโดยครอบคลุมทุกดาน รวมทั้ง
มาตรฐานและตังบงชี้เกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติไดกําหนดไว จุดสําคัญคือ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี  เสียสละ ยุติธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีการครองตนที่ดี มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาและเปนนักประชาธิปไตย จึง
เปรียบเสมือนหลักประกันและเปนมาตรฐานที่ผูบริหารทุกคนถือปฏิบัติกาวไปสูผูบริหารมืออาชีพ
ที่ดีตอไป 
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6.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต  1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ที่ตั้งเลขที่ 98 ถนนขุนลุมประพาส 

ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000  
จังหวัดแมฮองสอน เปนจังหวัดชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมา ตั้งอยู

ทางดานทิศตะวันตกของภาคเหนือ หางจากกรุงเทพฯ 924  กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมดรวม 13,184.4 
ตารางกิโลเมตร ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอน แบงการปกครองออกเปน7  อําเภอ คือ อําเภอเมือง  
อําเภอแมสะเรียง อําเภอขุนยวม อําเภอปาย อําเภอแมลานอย อําเภอสบเมย อําเภอปางมะผา มีอาณาเขต
ติดตอแตละทิศ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับรัฐฉานของประเทศสหภาพพมา 
ทิศใต   ติดตอกับอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับจังหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับประเทศสหภาพพมา 
 
แมฮองสอนไดช่ือวาเปนเมืองสามหมอก ลอมรอบดวยภูเขาสลับซับซอน ทอดขนาน

ไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว  ฉะนั้นไมวาเปนฤดูหนาวหรือฤดูฝน  ก็จะปกคลุมดวย
หมอกตลอดป ความสวยงามของธรรมชาติและปาเขาประกอบไปดวยเทือกเขาสลับซับซอน  และ
ปาไมนานาพันธุ  จนนักทองเที่ยวกลาวขานกันอยูเสมอวาเปรียบเสมือนกับเปนสวิสเซอรแลนดของ
เมืองไทย  

แมฮองสอน ในอดีตเปนเมืองที่เรนลับและแสนทุรกันดารในสายตาของนักทองเที่ยว  
เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเขาสูแมฮองสอนมีถนนพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 108 ซ่ึงตัด
จากจังหวัดเชียงใหม ผานอําเภอหางดง ฮอด แมสะเรียง แมลานอย ขุนยวม ถึงแมฮองสอน รวม
ระยะทางประมาณ 309 กิโลเมตร ถนนมีความคดโคงนับไดถึง 1,864 โคง 

 
6.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษาในสังกัด                    

สถานศึกษาสวนใหญตั้งอยูบนภูเขาและเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ํากวา 
120 คน) ปญหาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาคือ ความยากจน การคมนาคมที่ยากลําบาก
เนื่องจากการตั้งบานเรือนที่อยูกระจัดกระจายตามภูเขาสูงและหางไกลกัน การขาดแคลนครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเนื่องจากมีการยายบอยและมีการบรรจุทดแทนตําแหนงที่ยายลาชา ทําใหมี
ผลกระทบตอการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน  
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ในปงบประมาณ 2547 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 มีจํานวน 
นักเรียน บุคลากรและหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบดังนี้  

1) โรงเรียน มีทั้งส้ิน 161 โรงเรียน ดังนี้ 
1.1) โรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตช้ันอนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มี 122 

โรงเรียน 
1.2) โรงเรียนที่เปดสอนชั้นอนุบาล-ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มี 28 โรงเรียน 
1.3) โรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย     

มี 4 โรงเรียน 
1.4) โรงเรียนเอกชน มี 4 โรงเรียน 
1.5) โรงเรียนสังกดัเทศบาล มี 1โรงเรียน 
1.6) โรงเรียนพื้นทีเ่สี่ยงภยัตามประกาศกระทรวงการคลัง มี 105 โรงเรียน  

4 สาขา 
1.7) โรงเรียนเครือขายสหวิทยาเขตมหามงคล มี 4 โรงเรียน 
1.8) โรงเรียนเครือขายสหวิทยาการ มี 4 โรงเรียน  
1.9) โรงเรียนในโครงการบานเล็กในปาใหญ มี 1 โรงเรียน 
1.10) โรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มี 3 

โรงเรียน 
1.11) โรงเรียนโครงการ SCHOOL NET มี 8 โรงเรียน  

 
2) บุคลากร มีทั้งส้ิน 1,363 คน จําแนกประเภทไดดังนี้ 

2.1) ขาราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษา มีจํานวน143 คน 
ประกอบดวย 

2.1.1) ผูอํานวยการโรงเรียน   มี  60  คน 
2.1.2) ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  มี  19  คน 
2.1.3) อาจารยใหญ    มี  34  คน 
2.1.4) ผูชวยอาจารยใหญ   มี  1    คน 
2.1.5) ครูใหญ    มี  29  คน 
2.1.6) ผูชวยครูใหญ    ไมมี 

2.2) จํานวนขาราชการครูสายงานการสอน มีจาํนวน 789 คน 
2.3) ขาราชการพลเรือนสายสามัญ มีจํานวน 51 คน 
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2.4) ขาราชการครูตําแหนงศึกษานิเทศก มีจํานวน 21 คน 
2.5) ลูกจางประจํา มีจํานวน 176 คน 
2.6) ลูกจางชั่วคราว มีจํานวน 19 คน 
2.7) ครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน มีจํานวน 164 คน    

 
3) นักเรียนและหองเรียน 

3.1) นักเรียนทุกระดับ รวมทั้งส้ิน 22,981 คน 
3.1.1) ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวน 3,741 คน  
3.1.2) ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 12,837 คน 
3.1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 4,568 คน 
3.1.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 1,835 คน 

3.2) หองเรียนทุกระดับ รวมทั้งส้ิน 1,220 หองเรียน 
3.2.1) ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวน 224 หองเรียน 
3.2.2) ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 764 หองเรียน 
3.2.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 158 หองเรียน 
3.2.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน 54 หองเรียน 
 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของ ในเรื่องลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาจากนักการศึกษา นักวิจัยและเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ ก.ค.ศ. และคุรุสภา ตลอดจน
มาตรฐานและตัวบงชี้เกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นไดวา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สามารถฝกฝนพัฒนาตนเองของผูบริหารได ที่สําคัญการปรับ
นําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ปจจัยพื้นฐานขององคกร พฤติกรรมความพรอมของ
ผูใตบังคับบัญชาและองคประกอบอื่นๆ มากมาย จึงจะไดช่ือวาผูบริหารมืออาชีพในการนําองคกรสู
ความสําเร็จได 
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7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเรื่องภาวะผูนําไวหลายทาน ผูวิจัยไดรวบรวม

และนําเสนอดังนี้ 
พงษธาดา สุภาแสน (2539: 47 - 55) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงภาวะ
ผูนําดานมุงงานและมุงสัมพันธ ตามการรับรูและความคาดหวังของครูโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง
และไดสรุปเปนแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง ซ่ึงมีประเด็น
สําคัญที่นาสนใจ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ครูผูสอน
รับรูวาผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผูนํามีการปฏิบัติบอยครั้ง คือมีอยูมากซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนเอกชนในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมเปนผูนําที่ดี และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพราะจากการวิจัยของบุคคลตางๆและแนวความคิดของนักการศึกษาที่มีช่ือเสียงไดสรุปผล 
ตรงกันวา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารตองแสดงออกมามีสูง หรือมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
จึงจะเปนผูนําที่ดีที่สุดในองคกร  

 
พีรวรรณ สุนทรวิภาต  (2539: 74 - 77) ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามการรับรูและคาดหวังของผูบริหารและผูสอน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
ของการบริหารทางวิชาการมีความแตกตางกับการบริหารองคกรทางวิชาการของหนวยงานอื่นๆเพราะ
การบริหารราชการระบุวาการบริหารระบบราชการอาจอาศัยอํานาจทางกฎหมาย การออกคําสั่งและ
การบังคับบัญชาเปนสําคัญภายใตการนําระเบียบและกฎมาเปนกรอบในการปฏิบัติงานทําใหลักษณะ
ของภาวะผูนําในหนวยราชการคอนขางเนนในเรื่องของภาวะผูนํา มุงงานมากกวามุงสัมพันธ แต
สําหรับในมหาวิทยาลัยแลว แมจะอยูใตระบบราชการก็ตาม แตก็เปนการบริหารทางวิชาการที่ให
ความสําคัญตอภาวะผูนําดานมุงงานและภาวะผูนําดานการมุงสัมพันธในระดับที่ไมแตกตางกันมาก
นักสวนผลการวิเคราะหในดานความคาดหวัง กลุมผูบริหารมีความคาดหวังในภาวะผูนําของ
หัวหนาภาควิชา ดานการมุงงานอยูในบอยคร้ัง หรืออยูในเกณฑและมุงความสัมพันธในบอยครั้ง 
หรืออยูในเกณฑสูงเชนกัน ซ่ึงถือไดวา กลุมผูบริหารดังกลาวตองการใหหัวหนาภาควิชาไดแสดง
ภาวะผูนําทั้งสองดานใหบอยครั้งหรือเพิ่มมากขึ้น หัวหนางานที่บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีภาวะผูนําสูงทั้งสองดานการบริหารงานวิชาการในมหาวิทยาลัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่
กลุมผูบริหารจะหวังใหหัวหนาภาควิชาซ่ึงเปนเสมือนกลไกหลักที่จะใหงานทางวิชาการของ
ภาควิชาไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกันไวของแตละภาควิชาการบริหารงาน
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วิชาการของหัวหนาภาควิชานั้น มีความแตกตางกับการบริหารงานในโรงเรียนเนื่องจากลักษณะ
ของโรงเรียนมีโครงสรางเดนชัดเรื่องของสาย ตองอาศัยลักษณะของทีมงาน 

 
อินทรนอย มะลิชัยวงค (2540: 45 - 49) ไดศึกษาภาวะผูนําปริวรรตของผูบริหารดีเดน

โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาภาวะผูนํา
ปริวรรตของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูนมีสูงภาวะผูนําปริวรรต
ของผูบริหารดีเดน ในสวนของความเชื่อและยอมรับในศักยภาพของบุคลากรมีสูง โดยมีประเด็น 
รายละเอียดอันเปนองคประกอบของขอคนพบ คือ ผูบริหารดีเดนเปดโอกาสใหบุคลากรครูเปน ผูริเริ่ม
งานเองมาก มีอํานาจการตัดสินใจในงาน รับผิดชอบของตนมาก มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นมาก 
นอกจากนั้นผูบริหารดีเดนยังเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการทํางานแกบุคลากรมาก อีกทั้งยัง
เคารพหรือยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรดวยดีมาก ซ่ึงรายละเอียดองคประกอบดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาผูบริหารดีเดนนั้นถือเปนการใหคุณคาของความเปนคนแกบุคลากรและเปนการจงู
ใจใหบุคลากรไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ดังความเชื่อตามหลักการทฤษฎี Y อีกประการหนึ่ง
ที่วาคนเมื่อไดรับการจูงใจที่เหมาะสมและมีอิสระในการควบคุมการใชความพยายามของตนดวยตัว
เขาเอง จะทําใหเขาสามารถบรรลุถึงเปาหมายหรือความสําเร็จของงานไดอยางดีที่สุด ตามแนวคิด
ความเชื่อในเรื่องภาวะผูนําปริวรรต เชื่อวาถาผูบริหารลดบทบาทของการเปนผูริเร่ิม ผูตัดสินใจและ
ผูส่ังการใหเหลือนอยที่สุด แตกลับไปเพิ่มบทบาทของการเปนผูรับรูผูประสานงาน ผูสนับสนุน 
และผูอํานวยความสะดวกใหมากขึ้น ยอมจะทําใหสมาชิกในองคกรมีโอกาสไดใช ศักยภาพของตน
อยางเต็มที่ตอการพัฒนางานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 

ถาเรานําเอาประเด็นรายละเอียดอันเปนองคประกอบของขอคนพบไปเปรียบเทียบกับ
ลักษณะการใชอํานาจของผูนําแบบประชาธิปไตยซึ่งผูนําจํายอมรับฟงความคิดเห็นจากลูกนอง ถือ
อํานาจของกลุมสําคัญกวาของตนและพยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความเปนตัว
ของตัวเอง แลวจะเห็นวา เปนหลักการเดียวกัน และเปนหลักการที่จะทําใหองคกรประสบผลดีที่สุด
ดานปริมาณและคุณภาพ สงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

 
วนิดา สมฤทธิ์ (2541: 70-75) ไดศึกษาลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง ผลการศึกษาพบวาลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝางพฤติกรรมของผูบริหารจากความเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน และครูฝายปฏิบัติการสอนมีความเห็นสอดคลองกันวาพฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงออกมาเปน
อันดับแรก คือ พฤติกรรมที่เนนทรัพยากรมนุษยซึ่งเมื่อดูแตละพฤติกรรมพบวาพฤติกรรมของผูบริหาร
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ที่เนนทรัพยากรมนุษยจะเปนไปในลักษณะของผูใหการสนับสนุน มากกวาผูมีสวนรวม ผูใหการ
สนับสนุน เปนลักษณะของผูบริหารอยางแทจริง โดยผูบริหารแบบใหการสนับสนุนมีลักษณะชอบ
ที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความหวงใยตอความรูสึกของผูอื่น ชอบที่จะเสริมแรงเพื่อใหผูอ่ืนมีสวน
รวม และสนับสนุนชวยเหลือผูอ่ืนใหทํางานตามขีดความสามารถสูงสุดของเขา สวนลักษณะภาวะ
ผูนําที่เนนทรัพยากรมนุษยที่รองลงไป จะเปนแบบผูมีสวนรวม ซ่ึงจะเนนลักษณะการทํางานแบบ
แบงงานกันทําและมีสวนชวยเหลือบุคลากรในองคกรการที่ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่เนน
ทรัพยากรมนุษยอาจเปน เพราะวาผูบริหารมีประสบการณในการทํางานมากผูบริหารโรงเรียนได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นการติดตอประสานงานมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
สรางศรัทธาจากเพื่อรวมงานกอนที่จะทํางานรวม 

 
จิราภรณ สุภิสิงห (2542:63-64) ไดศึกษา ภาวะผูนําเชิงปริวรรตของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการศึกษา พบวาผูบริหารโรงเรียน มีภาวะผูนํา
เชิงปริวรรตคอนขางดี โดยภาวะผูนําสูงสุดคือชวยใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเองมากที่สุด 
รองลงมา คือ ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกที่ดี เมื่ออยูใกลๆ กับตนเอง จนกระทั่งผูใตบังคับบัญชา
ไดพบความหมายของการทํางาน อีกทั้งสามารถกระตุนผูใตบังคับบัญชาคิดถึงวิธีการใหมๆ เพื่อ
แกปญหาเกาที่มีอยู นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายดวยคําพูดงายๆ เพียงไมกี่คํา ในสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชา
สามารถทําไดและควรทําไมเพียงแตสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามองเห็นภาพลักษณที่นาสนใจ
ในสิ่งที่เขาสามารถทําได ยังมีความศรัทธาในตัวผูบริหารอยางแทจริง ทั้งนี้ผูบริหารไดใหความ
สนใจตอผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคล ที่มีทาทีไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกอื่น พรอมกันนี้
ผูใตบังคับบัญชาก็มีความภูมิใจที่ไดเปนเพื่อรวมงานของทาน ดวยเหตุนี้ ผูใตบังคับบัญชาไดรับรูวา
ผูบริหารคิดอยางไรกับสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชากําลังทําอยู และทําใหผูใตบังคับบัญชาทบทวนความคิด
ตางๆ ที่ไมเคยโตแยงมากอน รวมทั้งเสนอแนะใหผูใตบังคับบัญชามองความสับสนและเหตุการณที่
เกิดขึ้นโดยวิธีการใหม 

 
สมจิต จันทรเที่ยง (2543 :51-56)ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในดานมุงงานและมุงสัมพันธตามการรับรูและตามความคาดหวังของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ครูผูสอนมีการรับรูวามีการปฏิบัติเปนครั้งคราว แตผูบริหารมีการรับรู เกี่ยวกับ
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พฤติกรรมผูนําดานมุงงานของตนเองวามีการปฏิบัติบอยครั้ง ทําใหทราบถึงพฤติกรรมภาวะผูนํา
และการแสดงออกในการปฏิบัติดานมุงงานหากผูบริหารมีพฤติกรรมดานมุงงานที่มีการปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอก็จะทําใหงานประสบผลสําเร็จไดดีขึ้น  

ภาวะผูนําคือ ศิลปหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคล
อื่น ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช
กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดตอกันและกันใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และผูบริหารสถานศึกษาเปรียบไดกับผูนําองคกร
ที่มีหนาที่รวมพลังบุคลากรหลายๆฝายทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวไดซ่ึงในปจจุบันการ
บริหารงานในองคกรตางๆ มีการปฏิบัติที่ซับซอนมากขึ้น ถามีผูนําที่ดียอมจะทําใหสมาชิกในกลุม
ปฏิบัติงานไดดวยความพอใจและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เมื่อพิจารณาขอยอยในเรื่อง
พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงาน พบวาครูผูสอนมีการรับรูวาผูบริหารจะแจงใหครูอาจารยทราบ
เกี่ยวกับความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอการทํางานของครูอาจารย และจะแจงใหครูปฏิบัติตามกฎ 
ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนของโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารจะมีการรับรูในดานมุงงานเกี่ยวกับเรื่อง
การเอาใจใสตอครูอาจารยทุกฝายทํางาน 

 
พรสันต เลิศวิทยาวิวัฒน ( 2544  :  31 - 33 )ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ลําปางเทคโนโลยี  ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในดานมุงงานและ
มุงสัมพันธตามการรับรูและตามความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนลําปาง
เทคโนโลยี  ดานการรับรูของผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนมีการรับรูดานการมุงงานและมุงสัมพันธ
แตกตางกันคือ ดานมุงงานครูผูสอนเห็นวา อยูในเกณฑการปฏิบัติเปนครั้งคราว สวนผูบริหาร
สถานศึกษาเห็นวาอยูในเกณฑการปฏิบัติบอยครั้งและเชนเดียวกันกับดานมุงสัมพันธครูผูสอนเห็น
วา อยูในเกณฑการปฏิบัติเปนครั้งคราว สวนกลุมผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาอยูในเกณฑการปฏิบัติ
บอยคร้ัง ทั้งนี้อาจจะเปนผลมาจากฐานะตําแหนงที่แตกตางกันทําใหมุมมองตางกัน สงผลใหมีการรับรู
ที่แตกตางกันไปดวย อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาทั้ง
ดานมุงงานและมุงสัมพันธ 

 
สุวัฒน ญาณะโค   (2544: 54 - 56) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามการรับรูและความคาดหวังของครูผูสอนในกลุมโรงเรียนบานกลาง  ศรีบัวบาน สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดลําพูน  ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามการ
รับรูของครูผูสอนกับความคาดหวังของครูผูสอน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการ
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มุงงานจะเห็นวา 5 อันดับแรกของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนจริงกับ 5 อันดับแรก
ของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ครูผูสอนคาดหวังนั้น มีประเด็นตรงกันอยู 3 ประเด็น 
คือ ประเด็นที่ผูบริหารสงเสริมใหครูอาจารยทํางานตามระเบียบแบบแผนเดียวกัน ประเด็นที่ 2 
ผูบริหารใชภาษาที่เขาใจงายและชัดเจนและประเด็นผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานที่เสร็จ
ทันตามกําหนด สะทอนใหเห็นวาพฤติกรรมผูนํา 3 ใน 5 ที่เปนอยูกับพฤติกรรมที่คาดหวังมีความ
สอดคลองสัมพันธกัน แตเมื่อพิจารณาระดับการรับรูกับระดับความคาดหวังแลว ทําใหมองเห็น
ชองวางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่คาดหวังนั้น คือส่ิงที่เกิดขึ้นจริงอยูในระดับบอยครั้งแตส่ิงที่
คาดหวังมีสม่ําเสมอทั้งสามประเด็น จึงเปนเรื่องควรคาแกการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหาร เพื่อใหชองวางดังกลาวลดลงหรือหมดไป อันจะนําไปสูคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นของสถานศึกษาและหากพิจารณาอีกมุมหนึ่ง การที่ครูผูสอนใหคาระดับความคาดหวังอยูใน
ระดับสม่ําเสมอนั้น สะทอนใหเห็นถึงความกระตือรือรนตอการปฏิบัติงานของครูผูสอนและเมื่อ
เชื่อมโยงไปในเรื่องสถานภาพโดยรวมของครูผูสอน ซ่ึงสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
แลวพบวาทางเลือกหนึ่งของพฤติกรรมผูนําที่นาจะเปนของผูบริหารสถานศึกษา คือการเปนผูนํา
แบบปญญาชน  ซ่ึงเปนลักษณะของผูนําที่มุงมั่นเนนในเรื่องการทํางานเปนกลุมคณะ ชวยเหลือซ่ึง
กันและกันและผูรวมกันจะมีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่มีตองาน 

 
เสาวลักษณ  เอี่ยมฐานนท (2545:78-86 ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา
โดยภาพรวมของภาวะผูนําแบบปฏิรูป บุคลากรในโรงเรียนเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได แสดงออกหรือปฏิบัติตามลักษณะภาวะผูนําในเชิง
อุดมคติ เชิงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ เชิงกระตุนใหเกิดสติปญญา และเชิงใสใจเฉพาะรายบุคคลเปน
บางครั้ง ในขณะที่ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชาเห็นวา ผูบริหารไดแสดงออกหรือปฏิบัติ
เปนบางครั้งถึงบอยครั้ง สวนครูและอาจารยปฏิบัติการสองเห็นวา ปฏิบัตินานๆ คร้ังถึงบางครั้ง 
สวนภาพรวมของภาวะผูนําแบบการจัดการ บุคลากรในโรงเรียนเห็นวา ผูบริหารไดแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตามลักษณะภาวะผูนําใหรางวัลผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของผูรวมงานนานๆ คร้ัง 
ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชาเห็นวาบอยคร้ังสําหรับแบบเขาไปแทรกแซง เมื่อการปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามความคาดหวังและแบบหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ บุคลากรในโรงเรียน ผูชวยผูบริหารและ
หัวหนาหมวดวิชา และครูและอาจารยปฏิบัติการสอนเห็นวา ไดแสดงออกและปฏิบัติเปนบางครั้ง 
ในขณะที่ความพยายามในการทําใหเกิดงานภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพและการสรางความพึงพอใจ
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ในงาน บุคลากรในโรงเรียนและครูอาจารยปฏิบัติการสอนเห็นวาผูบริหารไดแสดงออกหรือปฏิบัติ
เปนบางครั้ง ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชา  เห็นวา ผูบริหารไดแสดงออกหรือปฏิบัติเสมอ 

 
ชัยวัฒน ใจจิตร (2546:  52 – 57) ไดศึกษา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาครูผูสอนรับรูและ
คาดหวังวาผูบริหารโรงเรียนไดแสดงควรแสดงภาวะผูนําดานมุงงานบอยคร้ัง โดยใหครูปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบของโรงเรียน และใหครูทราบถึงหนาที่ที่ควรปฏิบัติ แตบางครั้งผูบริหารโรงเรียนก็ได
ปฏิบัติงานตามอารมณของตนเอง และปกครองอยางเขมงวดสวนพฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงสัมพันธ 
ครูผูสอนรับรูวาผูบริหารโรงเรียน ไดแสดงออกเปนครั้งคราวในความเปนกันเองและงายที่จะเขาหา 
ทําใหครูรูสึกเปนกันเอง เมื่อมีการพบปะสนทนาและขอความเห็นชอบจากคณะครูในเรื่องที่สําคัญๆ 
กอนนําไปปฏิบัติ แตบอยคร้ังก็พบวาผูบริหารเปนคนเก็บตัว ยอมรับความคิดเห็นใหมไดชา ปฏิบัติงาน
โดยไมปรึกษาหารือกับครู และปฏิเสธที่จะอธิบายการทํางานของตน ซึ่งครูผูสอนคาดหวังวาผูบริหาร
ควรปฏิบัติบอยคร้ังในเรื่องที่ไดแสดงออกเปนครั้งคราว ในเรื่องดังกลาวขางตน โดยภาพรวมครูผูสอน
รับรูวาผูบริหารโรงเรียนไดแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงานบอยครั้ง ดานมุงสัมพันธเปนเพียง
ครั้งคราว และก็คาดหวังวาผูบริหารโรงเรียนควรแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งดานมุงงานและมุง
สัมพันธบอยครั้ง 

 
สินินธร  จันทรผง (2546 :63-71) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาเรื่องดังกลาวในภาพรวม
ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีภาวะผูนําดานเทคนิคภาวะผูนําดานมนุษย 
ภาวะผูนําทางการศึกษาภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ และภาวะผูนําทางวัฒนธรรมมีมากทุกดาน นอกจากนี้
ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูนําที่เหมาะสมพบวาคุณลักษณะสวนตัวของผูบริหารสถานศึกษาที่
สําคัญ คือการมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ ความยุติธรรม มีวิสัยทัศนเปนแบบอยางที่ดี มี
ความรู รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทันสมัย เปนผูนํา เอ้ือเฟอเผ่ือแผกระตือรือรน มีความเสียสละ
และมีบุคลิกภาพดี สวนคุณลักษณะดานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษานั้น ควรใหความสําคัญ
ในเรื่องการติดตามการปฏิบัติงาน การประเมินผล การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงานให
เหมาะสมกับบุคคล ใหผูรวมงานมีสวนรวม มีการพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจ ใหความเสมอภาค 
ทํางานเปนทีม ใหขวัญกําลังใจ นําเทคนิคมาใชในการบริหารและปฏิบัติงาน มีการประสานงานและ
ทันตอเหตุการณ 
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พรอมบุญ สายชางทอง  (2547:67-76) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลัย ผลการศึกษาในภาพรวมของภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพบุคลากรสวนใหญเห็น
วาผูบริหารโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ไดปฏิบัติตามภาวะผูนําเชิงอิทธิพลดานอุดมการณเชิง
สรางแรงบันดาลใจ เชิงกระตุนการใชปญญาและเชิงมุงความสัมพันธเปนรายคนบอยคร้ังสวนภาพรวม
ของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน บุคลากรสวนใหญเห็นวาผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติตามภาวะผูนํา
ใหรางวัลตามสถานการณและจัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรุกบอยครั้ง และไดปฏิบัติตามภาวะผูนํา
เชิงจัดการแบบมีขอยกเวนเชิงรับและภาวะผูนําเชิงหลีกเล่ียงการตัดสินใจเปนบางครั้งแตครูอาจารย
ฝายสนับสนุนการสอนสวนใหญเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนไมเคยปฏิบัติตามภาวะผูนําเชิงหลีกเล่ียง
การตัดสินใจเลย  

 
อังกาบ สวางปญญางกูร  (2547:64–68) ไดสังเคราะหงานวิจัยดานภาวะผูนําทางการศึกษา

ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวางานสวนใหญเปนการคนควาแบบ
อิสระ การวิจัยเกิดจากหลักการและทฤษฎีดานภาวะผูนํา และการขาดแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 
วัตถุประสงคการวิจัยเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา แบบและลักษณะของพฤติกรรมภาวะ
ผูนํา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พฤติกรรมการบริหารงาน และการใชอํานาจในสถานการณตางๆ 
กรอบแนวคิดที่ใชพบวา ใชแนวคิดของ Halpin มากที่สุด รองลงมาคือ Reddin, Vroom และ Yetton 
ประชากรและหรือกลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมผูบริหารและครูผูสอนมากที่สุด เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามที่ปรับมาจากกรอบแนวคิดตางๆ ที่กลาวไวขางตน โดยที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองและไดใชความถี่และรอยละในการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหผลการวิจัยสวนใหญพบวา 
ผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําทั้งมิติมุงงานและมุงสัมพันธใกลเคียงกันและมีการปฏิบัติบอยคร้ัง 
พฤติกรรมการบริหารแบบที่มีประสิทธิภาพสูงเปนแบบนักพัฒนา มีพฤติกรรมการบริหารงานมาก
เกือบทุกดาน สวนพฤติกรรมการตัดสินใจ ผูบริหารใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาปญหา
และตัดสินใจ ยอมรับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติ สําหรับพฤติกรรมการใชอํานาจ มีการใชอํานาจ
จากฐานตามกฎหมายและอํานาจขอมูลขาวสารมากที่สุด ใชอํานาจจากฐานการบังคับหรือลงโทษและ
อํานาจใหคุณใหโทษนอยที่สุด ในดานลักษณะภาวะผูนํา ผูบริหารมีภาวะผูนําตามกรอบทรัพยากร
มนุษยมากที่สุด พฤติกรรมที่แสดงออกใน  สถานการณขัดแยงเปนพฤติกรรมประนีประนอมคอนขางสูง 
สวนภาวะผูนําของผูบริหารกับวิวัฒนาการของโรงเรียน ผูบริหารมีทักษะ มองการณไกล มีการเรียนรู 
สามารถปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อความอยูรอดจากการศึกษาและงานศึกษาที่กลาวมา สรุปไดวา
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ผูรวมงานหรือผูใตบังคับใน
สถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการสื่อความหมายหรือติดตอกัน
และกัน ใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง
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ไว การดําเนินการจะไปทางดีหรือช่ัวก็ได ไมวาจะเปนใคร แตละคนจะตองมีภาวะผูนําซึ่งมีลักษณะ
ของผูนําที่มีรูปแบบตางกันไป 

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของนักวิจัย และแนวคิดตางๆของนักการศึกษา  

พบวาครูผูสอนมีเจตคติตอภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาคือ ผูบริหารตองแสดงภาวะผูนําหรือ
การปฏิบัติอยางสม่ําเสมอในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารงาน
วิชาการ ดานบริหารงานทั่วไปและดานบริหารการเงินและงบประมาณ นอกจากนี้คุณสมบัติของ
ผูบริหารสถานศึกษาในภาวะผูนําของสถานศึกษา เชน ความเปนประชาธิปไตย บุคลิกภาพสวนตัว 
การตัดสินใจ การประสานงาน การใชทรัพยากรในพื้นที่มาพัฒนาองคกร ความมีมิติสัมพันธ การมุงงาน 
ความยุติธรรม เปนหลัก จะเห็นไดวางานวิจัยที่ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารจะเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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