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This objectives of this research were to find 1) leadership behavior of
administrators of Watninsukharam school, 2) the development guidelines for the
administrators’ leadership behavior of Watninsukharam school. The research population
were 32 school personnel of Watninsukharam school. The instrument used in the
research was a questionnaire regarding leadership behavior of administrators according
to the concept of Griffith. The statistics used in the research were frequency,
percentage, arithmetic mean,standard deviation, and content analysis.
The results revealed that.
1. Leadership behavior of administrators of Watninsukharam school, overall
and individually, was found at a high level: ranking from the highest mean to the lowest
mean as follow: the school administrator as a social man, the school administrator as a
co-ordinator, the school administrator as an initiator, the school administrator as an
improver, the school administrator as an effective speaker, the school administrator as a
recognizer, and the school administrator as a helper.
2. The development guidelines for the administrators’ leadership behavior of
Watninsukharam school were as follows: 1) the school administrator should learn from
the role model, 2) the school administrator should listen to school staff’s suggestions,
and 3) the school administrator should participate in various seminar to enhance his
skill and knowledge.
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บทที่ 1
บทนํา
สั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และมี ค วามเจริ ญ ทางด า น
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มี
แนวคิดในการเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดย
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยให มี คุ ณ ภาพมี โ อกาสเข า ถึ ง ทรั พ ยากรและได รั บ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่ งแวดล อม 1 ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่ สําคัญ ที่ ทําใหคนเกิดการพัฒนา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานอันสงผลใหเกิดสังคมที่เขมแข็ง แตการศึกษาจะพัฒนาคนไดมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับกระบวนการวางแผนจัดการดําเนินการศึกษาในสถานศึกษาเปนพื้นฐาน และการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาเปนสําคัญ ดังนั้นการบริหารงานในสถานศึกษาจึงมีความสําคัญมาก ตองมี
ทิศทางในการดําเนินงาน ตองเขาใจและมองเห็นความเชื่อมโยงของการศึกษาในองครวมทั้งระบบ
อยางชัดเจน เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติการตาง ๆ ของผูบริหาร
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 จุดเริ่มตนจึงขึ้นอยูกับผูบริหารเพราะผูบริหารเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจึงเปนนัก
วางแผนที่ดี กําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ มีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่จัดการศึกษา ไดแก สํานักการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด
1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559), เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395
2
กําพล สุภาแพง, “ความคิดเห็นของครูผูสอนตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุร”ี (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), 1-3.

2
กรุงเทพมหานครจํานวน 436 โรงเรียน กระจายในพื้นที่ 50 สํานักงานเขต ทําหนาที่ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัยและการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 3 ที่อยูภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของ
สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และนําโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขาสูระบบรองรับคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ใหครบทุกโรงเรียน ภายในป 2555 4 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
หนวยงานหลักที่ทําหนาที่จัดการศึกษา คือสํานักการศึกษา ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ในระบบโรงเรีย นใหแก เด็กและเยาวชนของกรุ งเทพมหานคร เพื่ อเปนการขั บเคลื่ อนการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งสํานักการศึกษาไดกําหนดวิสัยทัศนใวในแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป พ.ศ.2555 ว า “สํ า นั ก การศึ ก ษาเป น องค ก รหลั ก ด า นการจั ด การศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดกาวไกล กาวทันโลก มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม” ภารกิจหลัก ของ
สํานักการศึกษา คือ จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน โดยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนของสังคม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สงเสริม
ใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง5
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรมี บทบาทที่สําคัญในการบริหารสถานศึกษา
จัดเปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการบริหารในองคกรหรือหนวยงานใดๆ ก็ตามตองมีผูนําหรือผูบริหาร
หรือนักบริหารสุดแลวจะเรียก ผูบริหารหรือนักบริหารก็คือ บุคคลผูเปนหัว หนาหรือผูนําในหนวยงาน
นั้ น ๆ ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะเป น ผู มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ต อ การ
3

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร,การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร Smart School, (กรุงเทพฯ : สํานักการศึกษา,2551),1-3.
4
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร, 35 ปกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ : ยูเนีย่ นอุลตราไวโอเล็ต
จํากัด, 2551), 76.
5
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555), (กรุงเทพฯ
: สํานักการศึกษา, 2552), 7-8.

3
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ ภายในหนวยงานหรือองคกร ผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีหลายสิ่งหลายอยาง ซึ่ง
บุ ค คลในที ม งานอาจจะไม มี ห รื อ มี น อ ย นั่ น ก็ คื อ การเป น ผู มี ศ าสตร แ ละศิ ล ป ใ นการบริ ห ารงาน
โดยเฉพาะ “พฤติกรรมผูนํา ” ในอันที่จะชักจูงหรือโนมนาวเพื่อนรวมงานใหคลอยตามตอการ
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใหม ๆ ขององค ก รเพื่ อ ให ทั น ต อ ความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้ง ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะเป น ผู นํ า ในการชี้ แ นะ
ตัดสินใจ แกปญหา อํานวยการ ควบคุม บํารุงขวัญและเปนกําลังใจใหกับคณะครูผูรวมงาน ดังนั้น
ความรูความสามารถ ทัศนคติ ประสบการณเกี่ยวกับงาน ตลอดจนความมีมนุษยสัมพันธในทางที่ดีใน
การที่จะปกครองคน นําคน จึงเปนเรื่องที่นาจะนํามาพิจ ารณาหรือศึกษาวาผูบริหารเหลานี้มีหลักการ
และแนวคิดในการบริหารงานโรงเรียนของตนอยางไร ผูบริหารในแตละโรงเรียนจะมีบทบาทแตกตาง
กันไปตามลักษณะบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ความถนัดเฉพาะตัวของบุคคลที่ดํารงตําแหนง
ความตองการของบุคลากรในโรงเรียน และความคาดหวังของชุมชน องคประกอบเหลานี้มีสวน
ผลั ก ดั น ให บ ทบาทของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษามี ค วามแตกต า งกัน และประการสํ า คัญ ที่ สุ ด ก็ คื อ
ความคิดรวบยอดที่เปนพื้นฐานในการบริหารงานจะเปนผลผลั กดันตอความเปนผูนํา และภารกิจที่
ปฏิบัติการเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จึงมีความสําคัญยิ่ งที่จะชวยใหการจัดการศึกษาในระดับ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนสามารถบรรลุจุดมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น ผูนําในการบริหารการศึกษาจะตองเปนผูมีความเขาใจซาบซึ้งในลักษณะและปรัชญาของ
การศึกษาทั้งจะตองใชวิธีการใหสอดคลองกับการปกครองของตน
ปญหาการวิจยั
จากวิสัยทัศนของโรงเรียนวัดนินสุขาราม “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา กาวหนาดวยเทคโนโลยี นอมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูชมชน ” และ คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือการจัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของประชาชน
โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง6
6

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555),
(กรุงเทพฯ : สํานักการศึกษา, 2552), 7-8.

4
จากรายงานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) สมศ. รอบที่ 3 (พ.ศ.2554 -2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ตามมาตรฐานที่วาดวยการ
บริหารจัดการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ไดให
ขอเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรมีการพัฒนาดานการสงเสริมการทํางาน
เปนทีม สนั บสนุนให บุคลากรมีสวนรวม มีการนิเทศติดตามใหความชวยเหลือ และสรางมนุษ ย
สัมพันธกับชุมชนใหมากยิ่งขึ้น7 พฤติกรรมผูนํามีมากมายหลายรูปแบบ ผูบริหารจะเลือกใชพฤติกรรม
ผูนํารูปแบบใดขึ้นอยูกับภาวะผูนําของแตละบุคคล ที่ทําใหสถานศึกษานั้นประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว เพราะวา ในการบริหารสถานศึกษาจําเปนที่ผูบริหารจะตองไดรับการฝกฝนใหมี
พฤติ ก รรมผู นํ า ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เป น ประโยชน ต อ การทํ า งานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารเองใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ผูวิจัยจึ ง
สนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห าร โรงเรี ย นวั ด นิ น สุ ข าราม สํ า นั ก งานเขตบางบอน สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยที่ไดรับสามารถนํา ขอมูลมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พั ฒนา
พฤติกรรมผูนําสําหรับผูบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1.0เพื่อทราบพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม1
2.0เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย
ดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมผูน ําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม อยูใ นระดับใด
2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม เปนอยางไร
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), “รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาพื้นฐาน”, 2554. (อัดสําเนา)

5
สมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม อยูใ นระดับปานกลาง
กรอบแนวคิดของการวิจัย
โรงเรียนเปนองคกรราชการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนของชาติ
โดยมีลักษณะการบริหารจัดการเชิงระบบ ซึ่งแคทซและคาหน (Katz and Kahn) เสนอแนวคิดไววา
องคกรเปนระบบๆหนึ่ง ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และเปนผลผลิต
(output) ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สภาพแวดล อ ม (context) ทั้ ง ภายในและภายนอก 8 ระบบการจั ด
การศึกษาเปนระบบเปดเชนกัน โดยมีปจจัยนําเขา (input) ไดแก นโยบาย งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
บุคลากร โดยผานกระบวนการ (process) ไดแก การบริหารงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ เพื่อใหเกิดกับผลผลิต (output) หมายถึง สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยผลิตผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ซึ่งองคประกอบเหลานี้มี
กระบวนการที่ตอเนื่องสัมพันธกัน และยังมีสภาพแวดลอม (context) มีอิทธิพลตอการบริหารงานทั้ง
ทางตรงและทางออม ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิศาสตร เปนตน9
โรงเรียนวัดนินสุขาราม เปนองคกรราชการหนึ่งที่มีลักษณะการดําเนินงานเปนเชิงระบบ
ประกอบดวยปจจัย และผลผลิต โดยที่โรงเรียนไดมีภารกิจตามแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนตองบริหารและจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด ซึ่งมีการบริหารงานทั้ง 4 ดาน คือ 1)งาน
วิชาการ 2)งานงบประมาณ 3)งานบริหารบุคคล 4)งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีความสําคัญในการบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4 ดาน กิจกรรมที่ดําเนินทั้งภายในและภายนอกหองเรียนนั้นจะบรรลุผลสําเร็จไดจะตองมี
ปจจัยสนับสนุนนั่นคือ ผูบริหาร ถาผูบริหารมี พฤติกรรมผูนําที่เหมาะสมก็จะสงผลตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆขององคกรยอมประสบผลสําเร็จในที่สุด
ผู บ ริ ห ารถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง และมี อิ ท ธิ พ ลที่ ค งทน เพื่ อ ให โ รงเรี ย นมี คุ ณ ภาพ และมี
มาตรฐานนั้น จําเปนตองมีผูนําที่มีความรู ความสามารถ เพราะพฤติกรรมของผูนํายอมมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานของผูรวมงาน นักวิชาการทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู นําไดเสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับพฤติกรรม เชน ฮาลปน (Halpin) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําพบวา พฤติกรรมผูนํามี 2 มิติ คือ
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Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,
2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20.
9
สุนันทา เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ, (กรุงเทพฯ : รุงวัฒนา, 2531), 39.
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มิติกิจสัมพันธ และมิติมิตรสัมพันธ10 ลิเคิรท (Likert) ไดเสนอแนวคิดพฤติกรรมที่ประกอบดวย 1)
การจูงใจ 2) การเปนผูนํา 3) การติดตอสื่อสาร 4) การตัดสินใจ 5) การกําหนดเปาหมาย และ 6) การ
ควบคุม 11 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารนั้นมีอยูหลายประการ แตในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวคิด
ของกริฟฟทส (Griffiths) ที่กลาวถึงพฤติกรรมของผูนําดังนี้ คือ ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม ผูนําใน
ฐานะผูร ูจักปรับปรุง แกไข ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ ผูนําในฐานะผูใหการชวยเหลือ ผูนําใน
ฐานะผูโ นมนาวจิตใจ ผูนําในฐานะผูประสานงานและผูนําในฐานะผูเ ขาสังคมไดดี12 ดังแผนภูมิที่ 1

10

Andrew W. Halpin, The Leadership Behavior of School Superintendents,
(Chicago: Midwest Administration Center, University of Chicago, 1959), 4.
11
Rensis Likert, New Pattern of Management, (Englewood Cliffs, N.J. :
Prentice-Hall Inc., 1969), 4-10.
12
Daniel E. Griffiths, Human Relations in School Administration, (New York :
Appleton-Century- Crofts, Inc., 1956), 243-253.
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สภาพแวดลอม (context)
-สภาพเศรษฐกิจ
-สภาพทางสังคม
-สภาพทางภูมิศาสตร
ปจจัยนําเขา(input)
-นโยบาย
-บุคลากร

กระบวนการ(process)
พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษา

-งบประมาณ
-สื่อ วัสดุอุปกรณ

-การจัดการเรียนการสอน

ผลผลิต(output)
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
-คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
ของนักเรียน

- การนิเทศ
ขอมูลยอนกลับ (feedback)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd
ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
: สุนันทา เลาหนันท, การพัฒนาองคกร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวัฒนา, 2531), 39.
: Daniel E. Griffiths, Human Relations in School Administration, (New York :
Appleton-Century- Crofts, Inc., 1956), 243-253.
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ คือการศึกษาพฤติกรรมผูนํา ของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชหลักทฤษฏีพฤติกรรมผูนําของ
กริฟฟทส (Griffiths) ซึ่งไดเสนอพฤติกรรมผูนําไวจํานวน 7 ดาน ดังนี้ 1) ผูนําในฐานะผูมีความคิด
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ริเริ่ม 2) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข 3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ4) ผูนําในฐานะผูให
ความชวยเหลือ 5) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ 6) ผูนําในฐานะผูประสานงาน และ 7) ผูนําในฐานะ
ผูเขาสังคมไดดี ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2
พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหาร
1. ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม
2. ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข
3. ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ
4. ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ
5. ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ
6. ผูนําในฐานะผูประสานงาน
7. ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา: Daniel E. Griffiths, Human Relations in School Administration, (New York :
Appleton-Century- Crofts,Inc.,1956), 243-253.
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน จึงไดนิยามความหมายไว
ดังนี้
พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารที่แสดงออกในฐานะ
ผูนํา ในการชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร พฤติกรรมผูนําที่
แสดงออกในฐานะผูมีความคิดริเริ่มงานใหมๆ ผูรูจักปรับปรุงแกไข ผูใหการยอมรับนับถือ ผูใหความ
ชวยเหลือ ผูรูจักการโนมนาวจิตใจ ผูคอยประสานงาน และผูที่สามารถเขาสังคมไดดี
โรงเรี ย นวั ด นิ น สุ ข าราม สํ า นั ก งานเขตบางบอน สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาที่ 6 ตั้งอยูเลขที่ 6 ซอย 3 ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงวรรณกรรม ทฤษฏี แนวคิดของนักการศึกษา นักวิจัย
ตลอดจนงานวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง ประกอบด ว ย
พฤติกรรมผูนํา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยคนควาขอมูลจากตํารา เอกสารทาง
วิช าการ วารสาร เว็ บไซต และตลอดจนงานวิ จั ยที่เกี่ ยวข องทั้ งในประเทศและต างประเทศ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมผูนาํ
ความหมายของพฤติกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 อธิบายวา พฤติกรรม หมายถึง การ
กระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิดและความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่งเรา13
วุฒิเลิศ เทวกุล ไดใหความหมายพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือกริยาอาการที่แสดง
ออกมาใหปรากฏทางรางกายซึ่ งก็คือ พฤติกรรมภายนอก และรวมถึงความรูสึกนึกคิดตางๆที่ไม
สามารถปฏิบัติใหเห็นได คือ พฤติกรรมภายใน พฤติกรรมของมนุษยแสดงออกในรูปแบบตางๆ ที่เปน
กระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตน14
ประชุ ม รอดประเสริ ฐ ให ค วามหมายไว ว า พฤติ ก รรม หมายถึ ง การกระทํ า หรื อ การ
แสดงออกในลักษณะตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่บุคคลนั้นตองการ15
สมจิตต สุพรรณทัสน ไดใหความหมาย พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิด
ของสิ่ งมีชีวิตที่จะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในและภายนอก สําหรับ
พฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด ความรูสึก

13

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพฯ : นาน
มีบุคสพับลิเคชัน่ , 2546), 768.
14
วุฒิเลิศ เทวกุล, เอกสารการอบรมวิชาพฤติกรรมมนุษย, (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 8.
15
ประชุม รอดประเสริฐ, ผูนาํ พฤติกรรมการบริหาร, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 19.
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ทัศนคติ ความเชื่อ สวนพฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออก
ใหผูอื่นเห็นได ทั้งดวยคําพูด การกระทํา กริยาทาทางของบุคคล16
บลูม (Bloom) กลาววา พฤติกรรมเปนผลที่เกิดจากการกระทําของมนุษยกับสิ่งแวดลอม
พฤติกรรมจําแนกได 3 ดาน
1. พฤติกรรมดานพุทธิปญญา (Connitive domain) พฤติกรรมดานพุทธิปญญา เกี่ยวของ
กับการเรียนรู การจําขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ ทั้งดานความรู ความเขาใจ
การประยุกตหรือการนําความรูไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินผล
2. พฤติกรรมดานทัศนคติ (Affective domain) เกี่ยวของกับความสนใจ ความคิด
ความรูสึก ทาที ความชอบ การใหคุณคาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
คือการรับรูหรือการใหความสนใจ การตอบสนอง เกิดคานิยม การจัดกลุมการแสดงลักษณะตาม
คานิยมที่นับถือ
3. พฤติกรรมดานปฏิบัติ (Psychomotor domain) เปนพฤติกรรมที่ใชความสามารถทาง
รางกาย แสดงออกซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตไดในสถานการณหนึ่งๆ
พฤติกรรมแสดงออกเปนพฤติกรรมขั้นสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษา17
กลาวโดยสรุป พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด
และความรูสึกของมนุษย ซึ่งอาจเกิดจากอุปนิสัย ประสบการณหรือจากการศึกษาอบรม ไมวาจะเปน
พฤติ ก รรมด า นพุ ท ธิ ป ญ ญา ด า นทั ศ นคติ ด า นปฏิ บั ติ ทั้ ง ภายในและภายนอก พฤติ ก รรมเป น
ตัว กํา หนดการกระทํ า หรื อ การแสดงออกของบุ ค คลทั้ งสิ้ น มนุษ ย ก็เ ปน ผู ได รับ ผลประโยชนแ ละ
ผลกระทบจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจก็ตาม ดังนั้นพฤติกรรมทุกชนิ ดที่
แสดงออกมา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่บุคคลนั้นตองการ
ความหมายของผูนํา
คําวา “ผูนํา” (Leader) ไดมีผูใหความหมายไวอยางหลากหลายปรากฏอยูในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษของออกซฟอรดในราว ป ค.ศ. 1300 มีนักทฤษฏีพยายามอธิบายความหมายเกี่ยวกับ
ผูนํา ไวดังนี้
16

สมจิตต สุพรรณทัสน,พฤติกรรมองคการและสถานการณโรคเอดส, (กรุงเทพฯ : เอสอาร
พริ้นติ้งแมสโปรดักส, 2538), 32.
17
Benjamin S. Bloom, Evaluation Instruction and Policy Making. (Paris :
International Institute for Educational Planning, 1975), 7-9.
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ฟตเลอร (Fiedler) เห็นวา ผูนําตองมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 1)ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูนํา ผูนิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเปนตัวแทนของกลุม 2)เปนผูที่ไดรับเลือกจาก
กลุม 3)เปนผูแสดงออกใหเห็นวามีอิทธิพลมากที่สุด โดยใชสังคมมิติ18
ฮาลปน (Halpin) กลาววา ผูนําคือผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน 5 ประการตอไปนี้ 1)
บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่น 2) บุคคลที่มีบทบาทเหนือกวาบุคคล
อื่นๆ 3) บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหนวยงานใหงานดําเนินไปสูจุดมุงหมายที่วางไว
4) บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นใหเปนผูนํา 5) บุคคลที่ดํารงตําแหนง ผูนําในหนวยงานหรือ
หัวหนางาน19
เทอรี่ (Terry)
ใหความหมายของผูนําวา ผูนํา คือ ผูที่ใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ใน
ความสัมพันธซึ่งมีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการโดยใชกระบวนการติดตอซึ่ง
กันและกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว20
สําหรับนักการศึกษาไทยไดใหความหมายคําวา ผูนํา ไวหลายทานเชนกัน
สมพงษ เกษมสิน ไดใหความหมายของ ผูนํา คือ หัวหนาของหนวยงาน หรือผูบังคับบัญชา
สูงสุดในหนวยงานนั่นเอง โดยเฉพาะผูนําในทางการบริหารแลวจะประจักษชัดวา ผูนําขององคกร
หนวยงานก็คือ ผูที่บริ หารงานของกลุม โดยทําหนาที่อํานวยการ จูงใจ ริเริ่ม ประนีประนอมและ
ประสานงาน21
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ กลาววา ผูนํา หมายถึงบุคคลที่ไดรับการมอบหมายซึ่งอาจมาจาก
การเลือกตั้งหรือแตงตั้ง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถที่จะ
จูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมใหสําเร็จ22

18

Fred E .Fiedler, A Theory of Leadership Effectiveness, (New York :
McGraw-Hill Book co., 1967), 78-79.
19
Andrew W.Halpin, Theory and Research in Administration, (New York :
Macmillan, 1996), 27-28.
20
George R. Terry, Principles of Management, 4th ed., (Homewood, LI : Dow
Jones- Irwin, 1982), 210.
21
สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2523), 22.
22
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 8.

12
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต) ผูนํานั้น มีหนาที่ที่จะมาประสาน และไมใชประสานเฉยๆ แต
มาประสานใหพาไปโดยเดินหนาหรือมุงหนาไปสูจุดมุงหมายใหได23
กลาวโดยสรุป ผูนํา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีเพื่อโนมนาว
จิตใจผูรวมงาน ใหปฏิบัติงานรวมกันไดบรรลุ วัตถุประสงค ดวยความพึงพอใจโดยเปนผูรับผิดชอบ
และเปนผูมีอํานาจในการดําเนินงานของหนวยงาน ผูนําไมจําเปนเสมอไปวาจะตองเปนหัวหนางาน
หรือผูบริหาร แตหัวหนางานหรือผูบริหาร ควรมีลักษณะความเปนผูนํากลาวคือ จะตองรูจัก จูงใจ
ริเริ่ม ประนีประนอม ประสาน ควบคุม และตัดสินใจ ตลอดจนรวมกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของกลุม และจะตองเปนคนที่กลุมมีความเชื่อถือศรัทธาใหความไววางใจ เปนศูนยกลางรวมแหง
พฤติกรรมของกลุมสมาชิก
ความหมายของพฤติกรรมผูนาํ
ความหมายของพฤติกรรมผูนํา นักวิชาการไดใหความหมายของพฤติกรรมผูนํา ไวดังนี้
กู ด (Good) ได ใ ห ค วามหมายของพฤติ ก รรมผู นํ า หรื อ ผู บ ริ ห ารไว ว า การบริ ห าร
โรงเรี ย นเป น การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ควบคุ ม แนะนํ า จั ด การเกี่ ย วกั บ กิ จ การของโรงเรี ย นให บ รรลุ
จุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาที่ตั้งไว ภารกิจดังกลาวจะตองเกี่ยวกับครู นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน โปรแกรมการสอน หลักสูตร วัสดุอุปกรณ และการแนะแนว24
คเนซวิซ (Knezevich) กลาวไววา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของนักวิชาการ
แตละคนตางกันไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) ของผูบริหารทุกคน คือ ตองมีพฤติ
กรรมการบริหารที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ25
ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) กลาววา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่มีความสําคัญ
และสงผลโดยตรงตอความสําคัญในงานของผูบริหารคือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร
ภาวะผูนํา และความพึงพอใจ26
23

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต), อางถึงใน พรนพ พุกกะพันธุ, ภาวะผูนําและการจูงใจ,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท, 2544), 17.
24
C. V. Good, Dictionary of Education, (New York : McGraw-Hill,1973), 14.
25
Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education,3rd ed.(New York
:Harper & Row, 1975), 5.
26
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory
Research and Practice, 2nd ed, (New York : Random House, 1982), 116.
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ประชุม รอดประเสริฐ กลาวไววา พฤติกรรมผูนํา คือ ความสําเร็จขององคกรใดๆ นั้นขึ้นอยู
กับพฤติกรรมผูนําเปนสําคัญ ผูนําจะแสดงพฤติกรรมการบริหารออกมาเปนสองลักษณะ กลาวคือ
ลักษณะหนึ่งเปนการบอกใหผูทําตาม และอีกลักษณะหนึ่ง เปนการแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน
โดยผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามมีสวนรวมคิดเห็นในการวางแผนและการปฏิบัติภารกิจรวมกัน27
สุนทร โคตรบรรเทา กลาววา พฤติกรรมผูนํา คือ ความสามารถใหผูอื่นมาเกี่ยวของกับการ
แกปญหา ความสามารถในการรูจักเวลาที่กลุมตองการใหมีการชี้นําในการปฏิสัมพันธที่ดีกับกลุมเพื่อ
นําทางไปสูการทํางานใหบรรลุเปาหมาย28
ดั ง นั้ น พฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห าร จึ ง สรุ ป ได ว า การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องผู บ ริ ห ารที่
แสดงออกในฐานะผูนํา เพื่อใชในการโนมนาวจิตใจผู รวมงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
เปาหมาย ผู นําสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใหเหมาะสมกับสถานการณ เงื่อนไข หรื อ
สิ่ ง แวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปโดยใช ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมการทํ า งานอย า งเป น ระบบ อย า ง
เหมาะสมเพื่อใหงานสําเร็จ และผูรวมงานพึงพอใจในการทํางาน จึงจะสามารถทํางานบรรลุตาม
วัตถุประสงคได
แบบพฤติกรรมผูนํา
พฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหาร ยอมเปนสิ่งสําคัญยิ่งอยางหนึ่งในหนวยงานเพราะ
พฤติ ก รรมผู นํ า จะเป น เครื่ อ งแสดงให เ ห็ น ว า หน ว ยงานนั้ น มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านอย า งไร มี
ประสิทธิภาพและขอบกพรองอยางไร พฤติกรรมการบริหารที่ผูนําแสดงออกในการบริหารหนวยงาน
ยอมแตกตางกันไปแลวแตละหนวยงานหรือองคกร ลักษณะผูนําภายในตัวของผูบริหาร จึงเปนสิ่งที่มีผู
ศึกษาไวมาก เพราะพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยูรวมกันจะตองมีการปฏิสัมพันธ มีบทบาท มีเปาหมาย
และความตองการซึ่งกั นและกัน ลักษณะของพฤติกรรมดังกลาวจึงมีความแตกตางกันไปตามแบบ
พฤติกรรมของผูนํานั้นๆ
สุธีระ ทานตวณิช ไดเสนอแบบพฤติกรรมผูนํา ตามแนวคิดของ ลิ พพิททและไวท (Lippitt
and White) โดยยึดถือเกณฑ 2 เกณฑ ดังนี้
1. พิจารณาจากการใชอํานาจการพิจารณานี้จะแยกผูนําไดเปน 3 ประเภท

27

ประชุม รอดประเสริฐ, ผูนาํ และพฤติกรรมผูบริหาร, (กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526), 20.
28
สุนทร โคตรบรรเทา, ภาวะผูนาํ ในองคการการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2551), 3.
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1.1 ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) เปนผูนําที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมาก ถือตนเองเปนใหญและเปนศูนยกลางของกลุม ใชอํานาจวินิจฉัยสั่งการโดยพลการไม
ตองการใหมีการคัดคาน ไตถาม หรือออกความเห็น ไมตองการมอบอํานาจใหแกผูใดในองคกรเปน
ผูนําที่ตองการความรับผิดชอบแตผูเดียว มีสภาพเปนเจานายของผูรวมงาน
1.2 ผูนําแบบประชานิยม (Democratic Leadership) เปนผูนําแบบประชา
ธิปไตย ผูนําแบบนี้ปฏิบัติงานใหผูรวมงานไดออกความคิดเห็น ไดมีโอกาสคิดริเริ่มสรางสรรค ไดมี
บทบาทเป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ร ผู นํ า จะไม ตั ด สิ น ใจสั่ ง การจะได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โดยใช ป ญญา
ดําเนินการดวยความยุติธรรม สนับสนุนใหมีการคิดและการปฏิบัติรวมกัน ยึดถือหลักธรรม 3 ประการ
ไดแก คารวะธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม
1.3 ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leadership) เปนผูนําปลอยตามสบาย
ผูนําจะอยูในฐานะผูอํานวยความสะดวกโดยจัดแบงอํานาจหนาที่ที่มีอยูใหผูรวมงานไดใชอํานาจอยาง
เต็มที่และใหผูรวมงานดําเนินงานและรับผิดชอบเอาเอง ผูนําแบบนี้จะทําหนาที่ในฐานะรับทราบและ
ลงนาม แลวผานเรื่องไปเทานั้น เปนผูนําที่ผูรวมงานมีความสะดวกสบายในการดําเนินงานทุกอยาง
กลาวคือ มีเสรีภาพเต็มที่
2. พิจารณาจากปรัชญาในการทํางาน การพิจารณาเกณฑนี้จําแนกผูนําไดเปน 2 ประเภท
2.1 ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (Task – Center) ผูนําแบบนี้จะเนน
ความสําคัญของงานมากกวาตัวคนงาน ซึ่งยอมทําใหมีการควบคุมมาก และคนงานมีอิสระในการ
ทํางานนอย ถือวาคนงานเปนสื่อ หรือเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยในการทํางานเสร็จตามวัตถุประสงค
2.2 ผูนําใหความสําคัญกับคนงานเปนหลัก (People – Center) ผูนําแบบนี้จะเนน
ความสําคัญของผูรวมงานมากกวางานที่ทํา โดยพยายามใหคนงานทํางานไดรับความพึงพอใจในการ
ทํางานมากที่สุด มีความเชื่อมั่นในความสามารถของผูรวมงาน ยินดีเปดโอกาสใหผูรวมงานมีอิสระ
เต็มที่ในการทํางานตามที่ตนมอบหมายให29
สุเมธ เดียวอิศเรศ ไดเสนอแบบของผูนําตามแนวคิดของเกทเซลลและกูบา (Getzels and
Guba) ไดแบงแบบของผูนําออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ผูนําแบบยึดสถาบันเปนหลัก ผูนําแบบนี้จะเนนความสําคัญทางสถาบันมิ ติมากกวา
บุคคลมิติ เปนผูนําที่ยึดสถาบัน บทบาท และความคาดหวังจากภายนอกเปนหลัก ผูนําจะใชอํานาจ
และระเบียบขอบังคับของสถาบัน เปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหบุคลากรมีบทบาทตามที่สถาบัน
29

สุธีระ ทานตวณิช,การบริหารการศึกษา,(ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน,
2521), 54-57.
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กําหนด ผูบริหารสถานศึกษาที่มีลักษณะผูนําแบบนี้จะเนนความสําคัญของการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ชอบอางระเบียบขอบังคับตางๆ บริหารงานแบบรวบอํานาจ ประสิทธิภาพของ
การทํางานก็คือ การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
2. ผูนําแบบยึดบุคคลเปนหลัก เปนผูนําที่อาศัยความคิดเห็น การตัดสินใจของตนเองเปน
แนวทางตัดสินใจ โดยพิจารณาตัวบุคคลที่เกี่ยวของเปนรายๆ ไป ไมวาจะปฏิบัติงานอะไรก็มักคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความเดือดรอนของบุคคลที่เกี่ยวของกอนสิ่งอื่นใดเสมอ
เป น ผู นํ า ที่ มี ลั ก ษณะเข า ใจผู บั ง คั บ บั ญ ชา มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ บุ ค คลในหน ว ยงาน ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่มีความคิดโดยยึดถือบุคคลเปนหลัก จะเนนความสําคัญของครู ผูรวมงาน พยายามใช
ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ปกครองแบบกระจายอํานาจ มีความสัมพันธ
กับครู ผูรวมงานอยางแนนแฟน และพยายามใหครูไดทํางานรวมกันอยางมีความสุขเปนประการ
สําคัญ
3. ผูนําแบบประสานประโยชน คือ ผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชนของสถาบัน และประโยชน
ของบุ ค คลทั้ ง สองอย า งพร อ มๆ กั น ไป เป น ผู นํ า ที่ รู จั ก ประนี ป ระนอมในเรื่ อ งทุ ก เรื่ อ ง ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ซึ่งเปนผูนําแบบประสานประโยชนจะเนนความสําคัญของการบรรลุถึงจุดมุงหมายแตใน
ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญแกครู ผูรวมงานดวย30
สรุปไดวา แบบพฤติกรรมผูนํานั้นสามารถจําแนกออกไดเปนหลายแบบหลายพฤติกรรม
โดยทั่วไปแลว จะไมมีผูนําคนใดที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่งโดยเครงครัดเพียงแบบเดี ยว
แตมั กจะเปนผูนําที่ผสมผสานหลายๆ แบบเขาดวยไวดวยกัน หรือไม ก็แสดงพฤติกรรมผู นําตาม
สถานการณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การแสดงพฤติกรรมผูนําใหเหมาะสมกับสภาวะและเหตุการณ
ไดอยางถูกตองยอมเปนสิ่งที่แสดงถึงความฉลาดและความสามารถของผูนํานั้นๆ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
สมัยโบราณมนุษยมีความเชื่อวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ตระกูลหรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได บุคลิกและลักษณะของการเปนผูนําเปนสิ่งที่มีมาแต
กําเนิดและเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได ผู ที่เกิดในตระกูลของผูนํายอม
จะตองมีลักษณะผูนําดวย

30

สุเมธ เดียวอิศเรศ, พฤติกรรมผูนาํ การศึกษา, (กรุงเทพฯ : รุงวัฒนาการพิมพ, 2527), 66-

67.
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แนวคิดเกี่ยวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฏีเกี่ยวกับ
ภาวะผูนํา โดยแบงตามระยะการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้
ทฤษฏีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูนําเริ่มในป ค.ศ.1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ
(Greatman Theory of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเชื่อวา ภาวะผูนําเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born leader) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถพัฒนาขึ้นได
ลักษณะผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดวย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการ
เปนผูนําและตองเปนผูที่มีความสามารถดวย การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผูนําของการดเนอร
(Gardner) ไดแก
1. The tasks of Leadership กลาวถึงงานที่ผูนําจําเปนตองมี 9 อยาง ไดแก มีการ
กําหนดเปาหมายของกลุม มีบรรทัดฐานและคานิยมของกลุมรูจักสรางและใชแรงจูงใจมีการบริหาร
จัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการสามารถอธิบายสื่อสารได เปนตัวแทนของกลุม แสดงถึง
สัญลักษณของกลุม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. Leader - constituent interaction เชื่อวาผูนําตองมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอื่นหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ เพื่อที่สนองตอบความตองการพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคล และผูนํา
ตองมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาใหผูตามมีความแข็งแกรง และสามารถ
ยืนอยูดวยตนเองอยางอิสระ ทฤษฏีนี้พบวา ไมมีคุณลักษณะที่แนนอนหรือชี้ชัดของผูนําเพราะผูนํา
อาจไมแสดงลักษณะเหลานี้ออกมา
ทฤษฏีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories)
เปนการพัฒนาในชวง ค.ศ.1940-1960 แนวคิดหลักของทฤษฏีคือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฎิบัติ
และชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
1. พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของเบลคและมูตัน (Blake and Mouton)
เบลคและมูตัน ไดพัฒนาโครงขายพฤติกรรมจากแนวคิดพื้นฐานวาผูนําที่มีประสิทธิภาพ
สมควรตองมีความสามารถในการทํางาน และความสามารถดานมนุษยสัมพันธ โดยกําหนดคุณภาพ
และลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1-9 และกําหนดผลผลิตเปน 1-9 เชนกัน โดยกําหนดใหแกน
นอนแทนผูนําที่ใหความสําคัญกับงาน (production oriented) และแกนตั้งแทนผูนําที่ใหความสําคัญ
กับคน (people oriented) ดังนั้น ตารางจะมี 81 ชอง แตละชองคือเปนแบบผูนําที่มีพฤติกรรม
แตกตางกันไป และสรุปวาถาคนมีคุณภาพจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย
เรียกรูปแบบนี้วา Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบง
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ลักษณะเดนๆ ของผูนําไว 5 แบบ คือ แบบมุงงานเปนหลัก แบบมุงคนเปนหลัก แบบมุงคนต่ํามุงงาน
ต่ํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม ดังแผนภูมทิ ี่ 3

แผนภูมทิ ี่ 3 พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของเบลคและมูตัน
ที่มา : Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The Managerial Grid , (Houston, Texas :
Gulf Publishing, 1964), 10.
จากแผนภูมทิ ี่ 3 อธิบายไดดังนี้
1. แบบมุงงาน (Authority-compliance) แบบ 9,1 ผูบริหารจะมุงเอาแตงานเปนหลัก
สนใจคนนอย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเปนผูวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคําสั่ง
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม เนนผลผลิตไมสนใจสัมพันธภาพของผูรวมงาน หางเหินผูรวมงาน
2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูบริหารที่ใหความสําคัญ
และความสนใจต อ ความต อ งการและความรู สึ ก ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ ดี สร า ง
บรรยากาศการทํางานเปนกันเอง ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความพอใจในการทํางาน
3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished Management) แบบ 1,1 ผูบริหารจะสนใจ
คนและสนใจงานนอยมาก ใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อใหงานดําเนินไปตามที่มุงหมาย และ
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คงไวซึ่งสมาชิกภาพขององคกร ผูบริหารมีอํานาจในตนเองต่ํา มีการประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา
นอย เพราะขาดภาวะผูนํา และมักจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทําเปนสวนใหญ
4. แบบทางสายกลาง (Middle- of- The- Road Management) แบบ 5,5 ผูบริหารหวัง
ผลงานเทากับขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใชระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได
จากปฏิบัติตามระเบียบ โดยเนนขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใชกําลังและอํานาจ
5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management) แบบ 9,9 ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดมี
ความสามารถในเรื่องงานและเรื่องคน เพื่อนรวมงานมีความพอใจในการทํางาน ทํางานใหประสบ
ความสําเร็จสูง ทุกฝายมีความพอใจในผลงานที่ทํา31
2. พฤติกรรมผูนําตามแนวคิดของแม็กเกเกอร (McGregor’s : Theory X and Theory Y)
แม็กเกเกอร (McGregor) เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับทฤษฏี
แรงจูงใจและทฤษฏีความตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ซึ่งแมกเกเกอรมีความเห็นวา การทํางานกับ
คนจะตองคํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษยคือ มนุษย มีความตองการพื้นฐาน
และตองการแรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองใหสิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาต องการจึง
จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมาย
และไดกําเนิด 2 ทฤษฏีที่แตกตางกันดังนี้
ทฤษฏี X พื้นฐานของคนคือ ไมชอบทํางาน พื้นฐานคนขี้เกียจ อยากไดเงิน อยากสบาย
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุมนี้จําเปนตองคอยควบคุมตลอดเวลา และตองมีการลงโทษมีกฎระเบียบอยาง
เครงครัด
ทฤษฏี Y เปนกลุมที่มองในแงดี มีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ เต็มใจทํางาน มี
การเรียนรู มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสรางสรรค และมีศักยภาพในตนเอง ผูนําจึงควร
สงเสริมและใหโอกาสในการพัฒนา
3. พฤติกรรมผูนําตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ลิเคิรท (Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดย
ใชเครื่องมือที่ลิเคิรทและกลุมคิดขึ้น ประกอบดวยความคิดรวบยอดเรื่องภาวะผูนํา แรงจูงใจ การ
ติดตอสื่อสาร การปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมคุณภาพ
และสมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะพฤติกรรมผูนําเปน 4 แบบ คือ
31

Robert Blake and Jane Mouton, อางถึงใน จอมพงศ มงคลวนิช, การบริหารองคการ
และบุคลากรทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
มิถุนายน 2556), 200-201.
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1. แบบใชอํานาจ (Explortive-Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย การติดตอสื่อ สารเปนแบบทาง
เดียวจากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก
2. แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก
ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมใหการติดตอสื่อสาร
จากเบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใ ตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมให
ตัดสินใจแตอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา
3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic) ผูบริหารจะใหความไววางใจและการ
ตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสราง
แรงจูงใจ จะลงโทษนานๆ ครั้งและใชบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง จาก
ระดั บ ล า งขึ้ น บนและจากระดั บ บนลงล า ง การวางนโยบายและการตั ด สิ น ใจมาจากระดั บ บน
ขณะเดียวกันก็ยอมใหการตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน
4. แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative-Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ
และเชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทน
เปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงครวมกันมีการประเมิน
ความกาวหนา มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือใน
กลุมผูรวมงาน สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน
ลิ เ คิ ร ท พบว า การบริ ห ารแบบที่ 4 จะทํ า ให ผู นํ า ประสบผลสํ า เร็ จ และเป น ผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ และยังพบวาผลผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งความสําเร็จขึ้นอยูกับการมีสวนรวมมากนอยของ
ผูใตบังคับบัญชา
4. พฤติกรรมผูนําตามแนวการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University
Studies) ในราวป ค.ศ.1945 ฮาลปนและไวเนอร (Halpin and Winter) ซึ่งอยูในสถาบันวิจัยธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดทําการศึกษาแบบเจาะลึก เพื่อหาพฤติกรรม
ผู นํ า ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต า งๆ ที่ ทํ า ให มี ภ าวะผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการนี้ ค ณะวิ จั ย ได ใ ช
แบบสอบถามที่อธิบายพฤติกรรมผูนําคือ Leader Behavior Description Questionnaire หรือ
LBDQ แบบสอบถามซึ่งมีขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําไดถูกนําไปใหผูปฏิบัติงานในองคการตางๆ
ไดเริ่มโครงการวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริงที่วา พฤติกรรมของผูนําจะแสดงใหเห็นเพียงมิติเดียวไดหรือไม
โดยกําหนดพฤติกรรมผูนําไว 2 มิติดวยกัน คือ
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1. มิติมุงสัมพันธ (consideration structure) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงสัมพันธภาพ
อันดีตอกัน มีความไววางใจกัน ยกยองนับถือซึ่งกันและกัน มีความรักใครกลมเกลียวระหวางผูนําและ
ผูรวมงาน
2. มิติมุงงาน(initiating structure) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางเขากับสมาชิกของกลุมในการสรางรูปแบบการจัดองคการที่ดี การทําความเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีการและกระบวนการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จไดทั้งคุณภาพและปริมาณ
พฤติกรรมผูนําแบบสองมิติเปนพฤติกรรมของผูนําที่จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ผู นํ า กั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา มุ ง ส ง เสริ ม ให เ กิ ด รู ป แบบการจั ด องค ก ารที่ เ หมาะสม ทิ ศ ทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจนวิธีและกระบวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรมมุง
สรางน้ําใจหรือมุงคน (Consideration) เปนพฤติกรรมผูนํา ที่แสดงความเปนเพื่ อน สนับสนุนและ
สนใจในความเปนอยูและสวัสดิการตางๆ ของผูใต บังคับบัญชา รวมทั้ง การยอมรับ รับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะตางๆ ใหคําปรึกษา และปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค32
ในการศึกษาวิจัยของโอไฮโอ ไดคนควาหาวิธีการใหมๆ และปรากฏออกมาวาในการแสดง
ลักษณะการบริหารงานของหัวหนางานนั้น อาจจะแสดงไดดวย (quadrants) 4 รูปบนแกนสมมติฐาน
ทั้ ง สองแกนที่ ไ ด ตั้ ง ใจไว แ ต เ ดิ ม คื อ initiating structure
และ consideration structure
ดังแผนภูมทิ ี่ 4

32

Andrew W.Halpin, Theory and Research in Administration, (New York :
Macmillan, 1967), 86,
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แผนภูมทิ ี่ 4 พฤติกรรมผูนําตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย แหงรัฐโอไฮโอ
ที่มา
: Andrew W.Halpin,Theory and Research in Administration,(New York :
Macmillan, 1967), 85.
สรุปผลการศึกษาวิจัยภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอโดยทางทฤษฏีพบวาภาวะผูนํา
แบบมุงสัมพันธสูงและมุงงานสูงเปนพฤติกรรมที่ดีที่สุดและภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธต่ําและมุงงานต่ํา
เปนพฤติกรรมผูนําที่แยที่สุด
ทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational or Contingency Leadership)
เปนทฤษฏีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูนําหรือผูบริหาร ซึ่งขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก
1.พฤติกรรมผูนําแบบสามมิติ (three – dimensional theory)
ทฤษฏีสามมิติของเรดดิน (Reddin) เปนทฤษฏีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําและแบบ
พฤติกรรมผูนําตามทฤษฏีสถานการณ โดยเชื่อวามนุษยทุกคนลวนแตมีลักษณะความเปนผูนําและมี
แบบพฤติกรรมผูนําอยูดวยกันทั้งนั้น จะตางกันก็เพียงแบบพฤติกรรมผูนําแตละคนไมเหมือนกันและ
ลั ก ษณะความเป น ผู นํ า ไปตามเวลา สถานการณ สภาพแวดล อ ม และตํ า แหน ง หน า ที่ ก ารงานที่
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รับผิดชอบของมิติทั้งสามของเรดดิน (Reddin) ไดแก มิติพฤติกรรมดานงาน มิติพฤติกรรมดานมนุษย
สัมพันธ และมิติประสิทธิผล ดังแผนภูมทิ ี่ 5
มิติสัมพันธ

มิติมุงประสิทธิผล

มิติมุงงาน
แผนภูมทิ ี่ 5 มิติทั้งสามของทฤษฏีสามมิติของเรดดิน (Reddin)
ที่มา : William J. Reddin,Managenial Effectiveness (New York : McGraw – Hill,1970),11.
ตามแนวคิดของเรดดิน (Reddin) แบงลักษณะของภาวะผูนําออกไดเปน 3 กลุม
1. ภาวะผูนําแบบไรประสิทธิผล (ineffective leadership styles) ประกอบดวย
- ผูนําแบบนักบุญ (missionary style) มุงแตเอาใจคน
- ผูนําแบบประนีประนอมจนเสียการตัดสินใจของตนเอง (compromiser style)
- ผูนําแบบเผด็จการ (autocrat style) ถืออํานาจตนเปนใหญ มุงแตงาน
2. ภาวะผูนําแบบพื้นฐาน (basic leadership styles) ประกอบดวย
- ผูนําแบบสัมพันธ (related style) สนใจสัมพันธภาพระหวางคน
- ผูนําแบบประสาน (integrated style) สนใจผนึกกิจกรรมทั้งดานคนและงาน
- ผูนําแบบมุงงาน (dedicated style) เนนดานงานมากอน
- ผูนําแบบอิงเกณฑ (separated style) ปลอยใหตางคนตางทํางานตามหนาที่
3. ภาวะผูนําแบบมีประสิทธิผล (effective leadership styles) ประกอบดวย
- ผูนําแบบนักพัฒนา (developer style) ใหความไววางใจผูรวมงาน
- ผูนําแบบนักบริหาร (executive style)
- ผูนําแบบเผด็จการมีศิลป (benevolent autocrat style) มุงงานเปนหลักมีศิลป
ในการปฏิบัติงาน
- ผูนําแบบยึดระเบียบ (bureaucrat style)
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2. ทฤษฏีผูนําตามสถานการณ (Situational Leadership Theory)
เฮอรเซยและบลันชารด (Hersey and Blanchand) ไดเสนอทฤษฏีวงจรผูนําตาม
สถานการณโดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฏีเรดดินและยังยึดหลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผูนําอาจมี
ประสิทธิผลหรือไมก็ได ขึ้นอยูกับสถานการณ องคประกอบของภาวะผูนําตามสถานการณตามทฤษฏี
ของเฮอรเซยและบลันชารดประกอบดวย
1. ปริมาณการออกคําสั่ง คําแนะนําตางๆ หรือพฤติกรรมดานควบคุมงาน
2. ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ สังคม หรือพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ
3. ความพรอมของผูตามหรือกลุมผูตาม
เฮอรเซยและบลันชารด แบงภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผูตามซึ่งมี
ความพรอมแตกตางกัน ไดแก
1. ผูนําแบบบอกทุกอยาง (Telling Leader) ผูนําประเภทนี้จะใหคําแนะนําอยางใกลชิด
และดูแลลูกนองอยางใกลชิด เหมาะสมกับผูตามที่มีความพรอมทั้งดานงานและความมั่นใจอยูในระดับ
ที่ (M1) คือบุคคลมีความพรอมอยูในระดับต่ํา
2. ผูนําแบบขายความคิด (Selling Leader) ผูนําประเภทนี้จะคอยชี้แนะบาง เมื่อผูตาม
ขาดความสามารถในการทํางานอยางหนึ่งอยางใด แตถาผูตามไดรับการสนับสนุนใหทําพฤติกรรมนั้น
การใหรางวัล ก็จะทําใหเกิดความเต็มใจที่ จะรับผิ ดชอบงานและกระตือรือรนที่ จะทํางานมากขึ้น
ผูบริหารจะใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง และตองคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายใหผูตามเขาใจจะ
ทําใหผูตามเขาใจและตัดสินใจในการทํางานไดดี เหมาะกับผูตามที่มีความพรอมในการทํางานและ
ความมั่นใจอยูในระดับที่ (M2) คือ บุคคลมีความพรอมอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง
3. ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม (Participation Leader) ผูนําประเภทนี้จะคอย
อํานวยความสะดวกตางๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดตอสื่อสาร 2 ทางหรือรับฟงเรืองราว
ปญหาตางๆ จากผูตาม คอยใหความชวยเหลือในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมทําใหผูตาม
ปฎิบัติงานไดเต็มความรูความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ เหมาะกับผูตามที่มีความพรอมอยูในระดับ
(M3) คือ ความพรอมของผูตามอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งเปนบุคคลที่มีความสามารถแตไม
เต็มใจหรือยังไมสามารถที่จะรับผิดชอบงานเต็มที่
4. ผูนําแบบมอบหมายงานใหทํา (Delegating Leader) ผูบริหารเพียงใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ ผูตามคิดและตัดสินใจเองทุกอยางเพราะถือวาผูตามที่มีความพรอมในการ
ทํางานระดับสูงสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดดีเหมาะกับผูตามที่มีความพรอมอยูในระดับ (M4)

24
คือ ความพรอมอยูในระดับสูง ซึ่งเปนบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจในการรับผิดชอบ
การทํางาน33
จากทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทั้ง 3 กลุมใหญที่กลาวมานี้ เปนแนวทางอยางหนึ่งของการกระทํา
ของผูนํา ซึ่งพฤติกรรมผู นําหรือความเปนผูนํานั้นยอมแตกตางกันตามแนวคิดของนักวิชาการ และ
นักวิจัยแตละยุคสมัย แตการหาขอยุติวาผูนําที่ดีที่สุดควรเปนอยางไรนั้น ยั งหาขอสรุปไมได เนื่องจาก
ไมอาจพิสู จนไดวาควรพิจารณาตามวิธีการใดเปนวิธีที่ถูกตองที่สุด และในขณะเดียวกันแตละวิธี
ดังกลาวตางก็มีประโยชนในตัวทฤษฎีเอง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
การบริหารงานนั้น ผูนําหรือผูบังคับบัญชา มี ความปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะทําใหทุกคนใน
หนวยงานมีพฤติกรรมรวมกัน หรือมีพฤติกรรมกลุม แตการที่กลุมคน จะมีพฤติกรรมรวมกันไดนั้นสวน
หนึ่ง ขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา หรือผูบังคับบัญชา ที่จะตองพยายามเปลี่ยนแปลงหรือเปน
ตัวนําที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมกลุม โดยผูนําจะตองใหความรูความ
เขาใจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเหลานั้น เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมสวน
บุคคล ใหไปในทางเดียวกัน แลวในที่สุด ก็จะเกิดพฤติกรรมกลุมขึ้น ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา ผูนําเปน
แบบอยางของผูใตบังคับบัญชาในดานการแสดงพฤติกรรมดวย และเมื่อพฤติกรรมของกลุมเปนเชนใด
พฤติกรรมองคกร หรือพฤติกรรมของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําไว ดังนี้
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ ไดกลาวถึงพฤติกรรมของผูนําที่ดีควรมี 7’s ดังนี้
1. Fact to Fact คือ การเผชิญกับความจริง ผูนําที่ดีจะตองกลาเผชิญกับความจริงกลา
เผชิญกับปญหา และมีความอดทนตอปญหาตางๆ รวมทั้งอดทนตอคําวิพากษวิจารณตางๆ ได
2. Fight คือ การตอสู ตองถือคติที่วา ชีวิตคือการตอสู ดังนั้นผูนําที่ดีจะตองอดทนตอการ
ตอสูการทํางาน ถึงแมจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม ก็ตองสูไดเสมอ
3. Failure คือ ความพายแพหรือความลมเหลว เชน เมื่อทําผิดก็ตองยอมรับผิดตองรับฟง
ความคิดของคนอื่น ความคิดของตนอาจจะผิดก็ได มิใชตองชนะเสมอไป เพราะผูนํายอมทํางาน
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จอมพงศ มงคลวนิช, การบริหารองคการและบุคลากรทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2,
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2556), 199 – 206.
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ผิดพลาดได ความคิดเห็นอาจไมถูกตองก็ได หรือเหตุผลอาจจะดอยกวาคนอื่นก็ได ดังนั้นผูนําที่ดี
จะตองยอมรับ และเตรียมใจไวรับไดเสมอ
4. Fun คือ ความราเริง แจมใส มีจิตใจสดชื่น รื่นเริง ไมวิตกกังวล และยิ้มกับทุกคนไมหนา
บึ้ง หนางอ ตลอดเวลา
5. Fair คือ ความยุติธรรม ผูบริหารตองมีความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชากับทุกคน โดย
ไมเลือกที่รักมักที่ชัง
6. Firm คือ ความมั่นคง ผูบริหารตองเปนผูที่มีอารมณมั่นคง ไมฉุนเฉียวโกรธงาย ไมโลเล
เหลาะแหละ
7. Friendly คือ ความเปนมิตร ผูบริหารจะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนมิตรกับคนทุก
คน การกําหนดพื้นฐานพฤติกรรมเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นนี้เปนหลักสําคัญในการครองตน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักในสามปจจัย ไดแก การครองตน ครองคน และครองงาน โดยรูจักตน รูจักคน และรูจักงาน
แลวนํากระบวนการบริหารมาปฏิบัติใหสําเร็จ34
ทองอินทร วงศโสธร ไดเสนอผลการศึกษาของ ฮัลปน (Halpin) เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา
ประกอบดวยองคประกอบสองอยางคือ
1. พฤติกรรมผูนํากิจสัมพันธ (Initiating Structure) เปนพฤติกรรมผูนําแบบริเริ่ม
สรางสรรคดานภาระงานของสถาบัน ผูนําจะพยายามจัดระเบียบแบบแผน และเนนการปฏิบัติงานให
ไดตามเกณฑและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. พฤติกรรมผูนํามิตรสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมผูที่แสดงถึงความเปน
กันเอง ความเห็นอกเห็นใจกัน ความยกยองนับถือ มีมนุษยสัมพันธอันดีงามกับผูใตบังคับบัญชา35
บัญชา อึ๋งสกุล ไดกลาววา แนวทางการใช พฤติกรรมผูนําเพื่อการจัดการทางการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษานั้น ยอมขึ้นอยูกับแนวคิดพื้นฐานของผูบริหารวามองผูรวมงานในแงใด ถา
มองในแงไมดี การใชพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาก็จะเปนไปในแนวทางการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม36

34

ธวัชชัย เปรมปรีดิ์, 16 M – M 16 ปจจัยที่จําเปนในการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพฯ :
อักษรไทย, 2542), 57.
35
ทองอินทร วงศโสธร, “พฤติกรรมผูนําของครูในโรงเรียน”, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
15, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2545) : 113-128.
36
บัญชา อึ๋งสกุล, “ประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา”,
วารสารวิชาการ 5, (2545) : 26.
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พนัส หันนาคินทร ศึกษา และพบวา ผูบริหารที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะต องมี พฤติ กรรมภาวะผูนํา ที่สํา คัญ ดั งนี้ เปน ผู ที่ มีความคิ ดริเ ริ่ม เปน ผู คิ ดทํ างานใหเ จริญ หรื อ
กาวหนา เปนผูมองเห็นหรือรับรูความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น เปนผูที่มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น เปนผูรักการติดตอประสานงานใหเกิดความกลมเลียวระหวาง
หนวยงานตางๆ เปนผูที่รูจักเขาสังคม เปนที่เชื่อถือไดในสังคม37
ดอลล (Doll) ไดวิเคราะหงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของการเปนผูนํา ได
สรุปวาผูบริหารทางการศึกษาควรแสดงพฤติกรรมดังนี้
1. ควรเปนคนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา ผูนําควรจะเปนผูที่มีความรูสึกไวตอความ
ตองการ หรืออารมณของสมาชิกกลุม
2. ควรเปนคนที่มีชีวิตจิตใจ เปนคนที่มีความกระตือรือรนมีความตื่นตัวอยูเสมอ ราเริง
แจมใส
3. ควรไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม และพฤติกรรมของผูบริหาร
จะตองสอดคลองกับเกณฑเฉลี่ยของกลุม มีความคิดไมตางหรือหางจากความคิดของกลุมมากนัก
4. ควรเปนที่พึ่งของสมาชิกได
5. สามารถควบคุมอารมณของตนเองได
6. เปนผูมีสติปญญา สนใจ และรับรูในบทบาทของการเปนผูบริหารเปนอยางดี
7. มีความรับผิดชอบสูง38
ร็อบบินส และโคลเตอร (Robbins and Coulter) กลาวถึงพฤติกรรมภาวะผูนํา4 ดานดังนี้
1. พฤติกรรมในฐานะที่เปนผูกํากับ ติดตาม (Directive)
2. พฤติกรรมในฐานะเปนผูสนับสนุน (Supportive)
3. พฤติกรรมในฐานะเปนผูสรางบรรยากาศการมีสวนรวม (Participative)
4. พฤติกรรมในฐานะผูมีความสามารถ (Achievement Oriented)39

37

พนัส หันนาคินทร, การสอนคานิยม, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522),
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R.C, Doll. Curriculum improvement, ( Boston : Allyn and Bacon, 1968), 153
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39

S.P. Robbins, and M. Coulter, Management, (Prentic – Hall, 1999), 6th ed.

552-553.
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คเนซวิช (Knezevich) ไดเสนอผลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริหารทางการศึกษาไววา
ผูบริหารทางการศึกษาจะตองมีพฤติกรรมอันพึงประสงคที่จะบริหารงานใหเกิดประสิทธิผล ดังนี้
1. พฤติกรรมที่เปนผูกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction Setter) ชี้แจงทําความ
เข า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค ข องหน ว ยงาน มี ค วามรู ทั ก ษะในการจั ด สรรงบประมาณแบบโครงการ
(Planning Programming Budgeting System :PPBS) การบริหารงานโดยมีวัตถุประสงคและ
ผลงาน (Management By Objectives/Results :MBO/R)
2. พฤติกรรมเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader-Catalyst) มีความสามารถในการจูงใจ
กระตุนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมรวมของมนุษย มีทักษะในกระบวนการกลุม
3. พฤติกรรมที่เปนนักวางแผน (Planner) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคตเตรียม
บุคลากรใหพรอมในการรับมือกับสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น มีความรูความเขาใจในการวางแผน
4. พฤติกรรมที่เปนผูตัดสินใจ (Decision-Maker) รอบรูวิธีเทคนิคการตัดสินใจ
5. พฤติกรรมที่เปนผูจัดองคการ (Organizer) สามารถออกแบบขยายงาน กําหนด
โครงสรางขององคการขึ้นมาใหม จึงตองเขาใจพลวัตรขององคการและพฤติกรรมขององคการ
6. พฤติกรรมที่เปนผูเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง มาสู
องคการ จะเปลี่ยนอะไร อยางไร ควรเปลี่ยนสถานการณใด
7. พฤติกรรมที่เปนผูประสานงาน (Coordinator) เขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของมนุษย
เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีนิเทศงาน การรายงานประสานกิจกรรมตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. พฤติกรรมเปนผูสื่อสาร (Communicator) สามารถในการสื่อสารทั้งการพูด และการ
เขียน การใชสื่อเพื่อการสื่อสาร สามารถในการประชาสัมพันธ
9. พฤติกรรมเปนผูขจัดความขัดแยง (Conflict Manager) ความขัดแยง หลีกเลี่ยงไมได
ตองเขาใจสาเหตุ สามารถพูดตอรอง ไกลเกลี่ย สามารถแกปญหาความขัดแยง
10. พฤติกรรมเปนผูแกไขปญหา (Problem Manager) ผูนําสามารถเขาใจปญหาวินิจฉัย
และแกปญหาได
11. พฤติกรรมเปนผูจัดระบบ (System Manager) สามารถวิเคราะหระบบและ
กระบวนการที่เกี่ยวของ เขาใจนําทฤษฏีการบริหารมาใช
12. พฤติกรรมเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ตองมีความเขาใจ
ในระบบการเรียนรู เขาใจวิธีการสราง การพัฒนาหลักสูตร และการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
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13. พฤติกรรมเปนผูบริหารบุคคล (Personal Manager) เทคนิคการเปนผูนําการเจรจา
ตอรอง ประเมินผลงานและการปฏิบัติงาน
14. พฤติกรรมที่เปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถในการ
บริหาร การเงิน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ การกอสราง การบํารุงรักษาหาทรัพยากรสนับสนุนจาก
ภายนอก
15. พฤติกรรมเปนผูประเมินผล (Appraiser) สามารถประเมินความตองการ การประเมิน
ระบบ วิธีทางสถิติ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
16. พฤติกรรมเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relater) ทักษะในการสื่อความหมาย วิธี
สรางภาพพจนที่ดี รูเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อและวิธีการตางๆ
17. พฤติกรรมเปนประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) ตางๆ ในสังคม40
กริฟฟทส (Griffiths) ไดเสนอพฤติกรรมผูนําไวจํานวน 7 ดาน ดังนี้
1. ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม (The School Administrator as an Initiator) ผูนําใน
ฐานะผูมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนําหรือผูบริหาร ผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานมักจะแสดง
พฤติกรรที่มีจุ ดเนน ที่สําคั ญ คือ เปน ผู ที่ มี ค วามคิ ดริเริ่ มงานใหม ๆ กําหนดเป นแผนงานใหสนอง
วัตถุประสงคขององคกร และผูนําหรือผูบริหารจะตองเปนผูที่ทํางานหนักอยูเสมอ จึงกลาวไดวา
ลักษณะพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมพื้นฐานทั่วไปของ ผูนําหรือผูบริหารที่จะประสบความสําเร็จตองมี
ความคิดริเริ่มรวมอยูดวยอยางเดนชัด และยังเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความเปนผูนําในเรื่องเกี่ยวกับ
การพิจารณาตัดสินใจในการแกไขปญหาใดๆ จะตองแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของ อยางถูกตองเสียกอน
เปนบุคคลที่มีจิตใจกวาง เปดโอกาสใหสมาชิกหรือผูรวมงาน บุคคลที่เกี่ยวของไดโอกาสมีสวนรวมใน
การแกปญหาดวย และผูนําหรือผูบริหารจะมีลักษณะเปนผูที่เสียสละเวลาเปนพิเศษเพื่อใหภารกิจของ
องคการประสบความสําเร็จ
2. ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข (The School Administrator as an Improver)
ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมคอยกระตุน ผูรวมงาน
ปรับปรุงการทํางานดวยการสนับสนุน ใหกําลังใจไดมีโอกาสดีขึ้นอยูเสมอ ผูนําหรือ ผูบริหารจะเปน
บุคคลที่สามารถดูแลรักษาประสิทธิภาพการทํางานของตนเองไวได และในขณะเดีย วกันก็ตองการให
บุคคลที่อยูรอบขางมีความสามารถในลักษณะนี้ดวย การใหผูรวมงานทํางานใหดีที่สุดเทาที่จะเปนไป
40
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ได โดยการสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงการทํางาน สิ่งที่ผูบริหารสนับสนุน และ
สงเสริมเปนพิเศษในการปรับปรุงการทํางาน นั่นคือการสงเสริมใหสมาชิกขององคกรไดมีโอกาสศึกษา
เพิ่มเติม ในระหวางการทํางานตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคกร มาใหคําปรึกษา
แนะนํา ดวยวิธีการดังกลาวนี้จะทํ าใหผู รวมงานปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ผู นําจะ
พยายามหาทางสงเสริมใหผูรวมงานมีความเจริญเติบโต ในแขนงอาชีพ และวิธีการทํางานใหมๆ ให
ผูรวมงานอยูเสมอ
3. ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ (The School Administrator as a Recognizer)
ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมสนับสนุนความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและยอมรับนับถือ ผูอื่น เมื่อเขาทํางานประสบผลสําเร็จเปนผูที่รอบรูเทาทันเหตุการณ
คาดการณ เรื่องราวตางๆ ไดอยางมีเหตุผล มีความสามารถเขาใจถึงความรูสึก เจตคติของผูอื่นทั้ง
บุคคลในองคกรและผูที่เกี่ยวของที่อยูภายนอกองคกร ผูนํามีความกระตือรือรนที่จะรับรูสิ่งที่เกิ ดขึ้น
รอบตัว โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารที่มีความสามารถที่จะมองเห็น และยอมรับเกี่ยวกับความสามารถ
ของผูรวมงานแตละคน รูจักนําเอาศักยภาพที่แฝงอยูในตัวเองแตละคนมาใชใหเปนประโยชน เพื่อเปน
การสรางทีมงานที่ดี รูจักใหกําลังใจยอมรับผลสําเร็จของผูรวมงาน ไมถื อโอกาสหยิบฉวยเอาผลงาน
ของผูอื่นมาเปนของตน เปนผูเขาใจและมองเห็นปญหาของผูรวมงานรูจักยกยองชมเชยตอหนาคนอื่น
เมื่อเขาทํางานสําเร็จ
4. ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ (The School Administrator as a Helper) ผูนําใน
ฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความหวงใยดูแล เปน
ที่ ป รึ ก ษาและชั ก นํ า ในการปฏิ บั ติ ง านให เ กิ ด ความอบอุ น แก ผู ร ว มงาน เป น บุ ค คลที่ ช ว ยเหลื อ ให
ผูรวมงานประสบความสําเร็จทั้งในดานอาชีพและชีวิตสวนตัว สงเสริมใหมีความเจริญเติบโตในหนาที่
การงาน สรางบรรยากาศให สมาชิกผูรวมงานมีความรูจักอิสรภาพในการสรางสรรคงานทามกลาง
สิ่งแวดลอม ที่เต็มไปดวยมิตรภาพ ปราศจากการขมขูบังคับ เปนผูที่ทําใหสมาชิกมีความมั่นใจและ
มองเห็นความสําคัญของวิชาชีพที่กระทําอยู ดูแลสวัสดิการดวยความเอาใจใสอยางแทจริง ตลอดจน
ดานสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของสมาชิกในองคกร
5. ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ (The School Administrator as an Effective Speaker)
ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมสามารถพูดจูงใจใหหมูคณะ
หรือสมาชิกปฏิบัติงานดวยความรวมมือร วมใจ และประสานสัมพันธกัน จะตองคอยโนมนาว จิตใจ
และตอกย้ําคานิยม และความเชื่อดวยคําพูด และการกระทําเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การพูดเปน
สิ่งที่จะตองปรากฏใหเห็นเดนชัด สําหรับความสําเร็จของผูบริหารดวยความสามารถพูดตอบุคคล และ
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กลุมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาพฤติกรรมของกริฟฟทส พบวา ในความแตกตางระหวาง
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จกับผูบริหารที่ประสบความลมเหลว มีสิ่งที่แสดงออกใหเห็นเดนชัด คือ
ความสามารถในการพูดโนมนาวจิตใจคน ทั้งกลุมบุคคลในองคกรและภายนอกองคกร สิ่งที่ตอง
แสดงออกใหบุคคลทั้งหลายรับรูโดยอาศัยความสามารถในการพูดของผูนําหรือผูบริหาร ไดแก สภาพ
ความเปนอยูขององคกร สิ่งที่องคกรจะทําหรือเปาหมาย และสิ่งที่ตองการขององคกรหากผูนําหรือ
ผูบริหารไมสามารถพูดในสิ่งเหลานี้ใหชัดเจน แจมแจง ดวยวิธีการสื่อความหมายใหผูเกี่ยวของได
เขาใจ แลวรวมมือ หรือการมีสวนรวมของสาธารณชนคงจะไมเอื้ออํานวยตอความสําเร็จของการเปน
ผูนําขององคกรได ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษา ซึ่งจะเปนการ
สรางเสนหใหผูอื่นเชื่อถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจในสิ่งที่ตนพูดเพื่อ ใหงานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
6. ผูนําในฐานะผูประสานงาน (The School Administrator as a Co-ordinator) ผูนําใน
ฐานะผูประสานงาน หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถประสานงานไดอยางดีเยี่ยม
กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผน การปรับปรุ งนโยบายและมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฎิบัติงานตามแผน เปนผูประสานงานใหคนทํางานรวมกันอยางเต็มใจและมีความเขาใจอันดีตอกัน
นอกจากจะประสานกับบุคคลในองคกรแลวยังจําเปนตองประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อนําเขา
มารวมการดําเนินงาน และรวมกันแกปญหาจนเปนที่นาพอใจ ผูนําตองเปนผูที่ใหความสนใจกับบุคคล
ทั้งหลาย เปนผูที่มีจิตสํานึก และเรียนรูความรูสึกของคนอื่นได พรอมเสมอที่จะเสนอความคิด ตอ
บุคคลตางๆ ซึ่งลวนเปนพื้นฐานของการประสานงาน ผูนํามีความสามารถและหมั่นฝกฝนเกี่ยวกับการ
เขียนการพูด สําหรับใชเปนประโยชนใ นการสื่อความหมาย ถายทอดความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูนําหรือผูบริหารจะไมหมกมุนอยูกับเทคนิคหรือวิธีการของตนเอง เทานั้น แตสงเสริมใหมีความ
รวมมือในหมูสมาชิกผูรวมงานใหมีการทํางานอยางประสานสั มพันธกลมกลื น ใกล ชิดกันมากวา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู รวมงานทั้งหมด พยายามประสานความชวยเหลือสนับสนุน ใหบรรลุ
จุดมุงหมายและภารกิจขององคการ บางคราวอาจจะกระทําตนเปนผูตามที่ดีดวยก็ได โดยการยอมรับ
และสนับสนุนการนําของผูอื่นในการปฏิบัติงานเมื่อเห็นวา ผูอื่นจะสามารถทํางานไดดีกวา
7. ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี (The School Administrator as a Social Man) ผูนําใน
ฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเขากับคนในสังคมไดดี ถือวา
การเขาสังคมเปนภารกิจที่สําคัญของผูนํา ผูสามารถอยูกับคนไดทั้งในและนอกองคกรโดยยอมเสียสละ
เวลาและทุนทรัพยสวนตัวในบางโอกาส เพื่อนําบุคคลตางๆ เขามาสนับสนุนการทํางานในองคกร การ
เขาสังคมเปนพฤติกรรมที่จําเปนจะละเวนเสียไมได ซึ่ง กริฟฟทส ไดกําหนด คุณลักษณะไววาผูนําเปน
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ผูที่มีความนาไววางใจไดมาก ไมโลเลหรือมีถอยคําที่กลับไปกลับมา มีความมั่นคงแนวแน รักษาคํามั่น
สัญญา เปนผูที่มีอารมณอยูกับรองกับรอย มีจิตใจที่ตรงไปตรงมา ไมเปนคนเจาเลห ไมประพฤติปฏิบัติ
ใดๆ ที่เกินเลยจากความเหมาะสม พอดีกับสถานภาพ ผูที่มีความสุขภาพออนโยน มีอัธยาศัยดี มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผและมีไมตรีจิตตอบุคคลทั้งหลาย ดังนั้ นการเขาสังคมในระดับตางๆ ผูนําตองเรียนรู
ปรับปรุงตนเองใหเหมาะสม41
นพพงษ บุญจิตราดุล กลาวสนับสนุนแนวคิดของกริฟฟทส ไวดังนี้
1. ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม หมายถึง นักบริหารการศึกษาที่ดีมักจะแสดงพฤติกรรมใน
ดานการริเริ่มงานใหมๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัดระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี ผูนํามักจะเปน
คนทํางานหนักอยูเสมอ เพื่อใหงานที่เขาริเริ่มใหมๆ เหลานั้นบรรลุผลสําเร็จ ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อ
ทํางานใหมๆ ของตนประสบความสําเร็จ จนบางครั้งก็ลืมความเหน็ดเหนื่อย เพราะไดรับผลประโยชน
ตอบแทนทางใจ
2. ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง พฤติกรรมอีกดานที่นักบริหารการศึกษา
แสดงออกใหเห็น ก็คือการเปดโอกาสและแสวงหาโอกาสใหครูไดปรับปรุงตนเองในอาชีพการสอน เขา
จะเปนคนคอยกระตุนและใหกําลังใจแกครูใ หทํางานและปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้น สนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุงวิธีทํางานที่ดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ เปนผูเสนอแนวทางวิธีการ
ทํางานแบบใหมๆ ใหกับเพื่อนรวมงาน
3. ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง คนอื่นๆ เมื่อเขาทํางานประสบความสําเร็จ
ผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูใหกําลังใจและใหคําชมเชยยอมรับในผลสําเร็จของเพื่อนรวมงาน ไมฉวย
โอกาสเอาผลงานของคนอื่นมาเปนของตน พยายามดึงเอาความสามารถของบุคคลที่แฝงอยูในตัว
ออกมาใชใหปรากฏ ชมเชยและยกยองเพื่อนรวมงานตอหนาคนอื่นๆ เมื่อเขาทํางานสําเร็จเพื่อเปน
กําลังใจใหทํางานอื่นๆ เพื่อหนวยงานตอไป
4. ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง นักบริหารการศึกษาที่ดีจะตองพรอมเสมอที่
จะชวยแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาติดขัดและจะตองมีความหวงใยและกระตือรือรนที่จะ
ใหความชวยเหลือครูใหมๆ หรือครูเกาที่มีปญหามาขอความชวยเหลือจากตน
5. ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง สามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความ
รวมมือประสานสัมพันธกัน จะตองมีความสามารถในเชิงการใชภาษาเพราะสิ่งนี้จะสรางเสนห ความ
ศรัทธาและความเชื่อมั่น อยางไรก็ตามจะตองมีความจริงใจในคําพูดดวย
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6. ผูนําในฐานะผูประสานงาน หมายถึง เขาจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการกระตุนให
ผูรวมงานอื่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และสนับสนุนใหเกิดการรวมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผนของทุกๆ ฝายตามแนวที่ยึดถือในปจจุบัน ผูบริหารก็คือผูที่สามารถประสานงานใหคนทํางาน
รวมกันอยางเต็มใจ มีความเข าใจซึ่งกันและกัน ถึงแมงานบางเรื่องที่ผูบริหารยังไมเขาใจหรือไมถนัด
แตก็จะเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางมาทํางานรวมกันใหเกิด
ความสําเร็จของหนวยงานไดเปนอยางดี
7. ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ภารกิจอันหนึ่งที่ จําเปนสําหรับผูบริหารก็คือการ
เขาสังคม เขาจะตองอยูกับคนเปนจํานวนมากภายในองคกรหรือภายนอกองคกรเพื่อนําบุคคลตางๆ
ใหมาสนับสนุนการทํางานของตนในองคกร หรือสังคมในระดับตางๆ ผูบริหารมีความจําเปนตอง
เรียนรูและปรับตนเองใหเหมาะสม เขาจะตองเรียนรูภูมิหลังตางๆของสังคมที่จะเขาไปรวมเพื่อปฏิบัติ
ตนไดถูกตองและเหมาะสม นักบริหารบางคนใชเวลากับสังคมมากเกินไปจนงานประจําตองเสียไปมี
อยูมาก ดังนั้น จึงควรระมัดระวังที่จะตองกําหนดเวลาใหเหมาะสมไมใหเกิดผลเสียหายตอเวลา
ปฏิบัติงานของตน เขาจะตองมีความสม่ําเสมอ อดทน และเปนมิตรอยูเสมอกับคนทั่วไป42
จากพฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามที่ นั ก วิ ช าการทางการบริ ห ารและนั ก
การศึกษาไดเสนอแนวคิดมาทั้งหมด พอสรุปไดวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดง
ออกมาในการปฏิบัติงานไมวาจะยึดองคกร หรือบุคคล การประสานประโยชนขององค กรและบุคคล
เขาดวยกัน พฤติกรรมที่แสดงออกของผูนําจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดริเริ่ม การใหการ
ชวยเหลือ การปรับปรุง แกไข การใหการยอมรับนับถือ การพูดโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การ
เปลี่ยนแปลง การเขาสังคมไดดี ผูนําหรือผูบริหารตองพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี กับคนในกลุมหรือ
ในองคกรดวย
โรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนินสุขาราม ตั้งอยูเลขที่ 6 ซอยกาญจนาภิเษก 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150 นายนิน และนางทองสุข ชูสังข ไดจัดสรางวัดนิน สุขารามขึ้นในที่ดินกวา 25
ไร โดยกําหนดที่สวนหนึ่งไวเปนที่จัดสรางโรงเรียน เนื่องจากวัดนี้อยูในยานใจกลางติดตอของชุมชน
อื่น ที่ดินจึงไดกลายจากที่นา มาเปนที่สวน และเปนที่จัดสรร จึงมีประชาชนอพยพเขามาอยูเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เด็กในยานนี้ตองเดินทางไปเรียนที่อื่นซึ่งอยูหางไกล ประชาชนในยานนี้จึงรวมมือกับ ทานพระ
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ครูถาวรวิหารคุณ เจาคณะตําบลบางบอน เจาอาวาสวัดนินสุขาราม เสนอตอ ทางราชการ เพื่อเปด
โรงเรียนนี้ขึ้น และไดรับอนุญาตใหเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา 2518 เปนตนมา ปจจุบันมีอาคารเรียน
3 หลัง 37 หองเรียน เปดทําการสอนนักเรียนตั้งแต ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 6
มีนักเรียนทั้งสิ้น จํานวน 416 คน มีผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2 คน ขาราชการครูจํานวน 18
คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน
ปรัชญาของโรงเรียน วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร
วิสัยทัศน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กาวหนาดวยเทคโนโลยี นอมนํา
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูชุมชน
พันธกิจ
1. พัฒนาใหเปนโรงเรียนแหงคุณภาพและมาตรฐาน เนนกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ใหเปนครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณของความเปนครู
3. สรางเสริมคุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตแกผูเรียน ใหมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัย เปนสุขภายใตหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ไทย
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดรับตอวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของ
ชุมชนเพื่อสนองตอบตอผูเรียน ตามศักยภาพของแตละบุคคล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อใหครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
3. เพื่อระดมทรัพยากรดานตางๆ จากทองถิ่นชุมชนและองคกรภายนอกสนับสนุนการบริหาร
จัดการศึกษาใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับจากสาธารณชน
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศแลวพบวามีงานวิจัยที่
กลาวถึงพฤติกรรมผูนําหลายเรื่องดวยกัน อยางไรก็ดีงานวิจัยเหลานี้ก็มีประโยชนและมีความเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ศึกษาครั้งนี้เปนอยางมาก ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
สนอง เพ็ชรฉกรรจ ไดศึกษาพฤติ กรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดงาน
การประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารมีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมาก โดยดานที่มีคาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานการเขาสังคมไดดี ดานการมีความคิดริเริ่ม
และด า นการให ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห ารจํ า แนกตาม
ประสบการณในการบริหารงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.0543
ธีรศักดิ์ เจิมมงคล ไดศึกษาภาวะผู นําของผู บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแกวเขต 1 ผลการวิ จัยพบวา 1) ภาวะผู นําของผูบริหาร
โรงเรียนเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก 2) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จํา แนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหความ
ชวยเหลือ และดานการโนมนาวจิตใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
ยอมรับนับถือ ดานการประสานงาน และดานการเขาสังคมแตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิต44ิ
วิ นั ย ทิ ม ย า ยนาม ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูใน
43

สนอง เพ็ชรฉกรรจ, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง”, (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), ง.
44
ธีรศักดิ์ เจิมมงคล, “ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1”, (งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2250), ง.

35
ระดับมาก เรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับ
ถือ การมีความคิดริเริ่ม การโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การใหการชวยเหลื อ และการรูจัก
ปรับปรุง แกไข ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน จําแนกตาม
ตําแหนง ประสบการณ ขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .0545
อนงค แทนเจ็ดริ้ว ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผูสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําที่พึง
ประสงค ข องผู บ ริ ห ารในทัศ นะของครู ผู ส อนโรงเรี ย นเทศบาลวั ด โกรกกราก สั ง กั ดเทศบาลนคร
สมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยได ดังนี้
ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการเขาสังคมไดดี ดานการยอมรับนับถือ ดานใหการชวยเหลือ ดานการมี
ความคิดริเริ่ม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข และดานประสานงาน46
พรวนัช ชุมนุม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรีย นวั ดเทวสุน ทร สัง กัด สํ านั ก งานเขตจตุจัก ร กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจั ยพบว า
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนวัดเทวสุนทร สังกัด
สํานักงานเขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยู
ในระดับมาก 5 ดาน คือ การเข าสังคมไดดี การโนมนาวจิตใจ การรูจักปรั บปรุงแกไข การใหการ
ยอมรับนับถือ และการมีความคิดริเริ่ม อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือการประสานงาน และการให
ความชวยเหลือ47

45

วินัย ทิมยายงาม, “พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2549), ง.
46
อนงค แทนเจ็ดริ้ว, “พฤติกรรมผูนําที่พงึ ประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผสู อนใน
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร”, (สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 2551), ก.
47
พรวนัช ชุมนุม, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนวัดเทวสุนทร สังกัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร”, (สารนิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2553), ง.
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งานวิจัยตางประเทศ
มีผูใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําไวหลายทาน เชน
มารแชล (Marshall) ไดศึกษาถึงภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารและครู เพื่อสังเกต
ความเหมือนและความแตกตางของการตระหนักรูถึงความสําคัญของพฤติกรรมผลการศึกษาพบวา ไม
มีความแตกตางในเรื่องของการตระหนักรูถึงความสําคัญของพฤติกรรมที่ผูบริหารควรมี แตพบความ
แตกตางในเรื่องของการรวมมือในเรื่องหลักสูตร48
มาเซียล (Maciel) ไดทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา โดยทํา
การสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรีย น ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผู บริหารวา มี
ความสัมพันธกันอยางไร พบวา พฤติกรรมผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนการเรียน การสอน การนิเทศ
วิสัยทัศนและการทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับความสัมพันธกับความสําเร็จของนักเรียนอยาง
มี นั ย สํ า คั ญ และพฤติ ก รรมผู บ ริ ห ารมี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นที่ วั ด ด ว ยความสํ า เร็ จ ของ
นักเรียน49
โอคอนเนอร (O’ Connor) ศึกษาเรื่องลักษณะของพฤติกรรม ผูบริหารและบรรยากาศของ
โรงเรียน โดยมีสมมติฐานวา พฤติกรรมของผูบริหารมีความสัมพันธกับบรรยากาศของโรงเรียน และ
ลักษณะพฤติกรรมของผูบริหารและบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธกับเพศของผูบริหาร ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารที่มีการพัฒนาแลวจะทําใหโรงเรียนเปดกวางขึ้น ซึ่งตองมีเพื่อนรวมงาน
คณะกรรมการและครู ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น และไม พ บความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมผู บ ริ ห าร
บรรยากาศของโรงเรียนกับเพศผูบริหาร50

48

Amanda kay, Marshall, “ Instructional leadership : Perceptions of middle
school principals and teacher 2005”, ProQuest.DAI-A66/11. Accessd June 4, 2013.
Available from http://proquest.umi.com/pqdweb?
49
Rosemarie Gomez, Maciel, Do principals make a difference? An analysis
of leadership behaviors of elementary principals in effective schools, (2005),
131.
50
Geraldine Josephine. O’ Connor, “A study of leadership styles and school
Climate, 2001”, ProQuest.DAI-A62/11,3647 Accessd May 15, 2013.Available from
:http://proquest.umi.com/pqdweb?
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สรุป
จะเห็นไดวา จากการศึกษาขอมูล ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ พฤติกรรมผูนํา รวมทั้ง
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน ไดมีการศึกษาคนควาอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อให
สอดคลองกับสภาพสั งคมในป จจุ บัน ซึ่ ง ถือ ไดว า เป นชวงเวลาแหงการเปลี่ ย นแปลงทั้งทางดา น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทและ
พฤติกรรมที่สําคัญ คือ ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข ผูนําในฐานะ
ผูใหการยอมรับนับถือ ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ ผูนําในฐานะผู
ประสานงาน และผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี ผูบริหารจะตองแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะทําให
ครูอาจารยในโรงเรียนปฏิบัติห นาที่เต็มความสามารถ และดวยจิตวิญญาณความเปนครู ผูบริหาร
จะตองเปนผูนํา แหงการเปลี่ยนแปลง เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทักษะในเชิงบริหาร เพื่อที่จะนํา
องค ก รไปสู เ ป า หมายและนโยบายที่ ว างไว อั น จะส ง ผลต อ การพั ฒ นาโรงเรี ย นให มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เพื่อเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตอไปใน
อนาคต
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดํ า เนิ น การวิ จั ย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห าร โรงเรี ย นวั ด นิ น สุ ข าราม” มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม 2) แนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชบุคลากรทางการศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unity of analysis) ซึ่ง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนระบบ และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค จากเอกสาร
ตํารา ขอมูล สถิติและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตํารา ขอมูลจากรายงานหนวยงานตางๆ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ จัดทําโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษานําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไข และนําเสนอโครงการวิจัยตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการจาก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทําการจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปร
ผลการวิเคราะห ตลอดจนนําขอมูลที่ไดมาหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โดย
วิธีการสนทนากลุม (Focus group discussion) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยนําเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนําที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจยั
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองตามจุดประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและ
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย การเสนองานวิจัย
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยอาศัยขอมูลจาก
แบบสอบถาม ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมี
การทดลอง (The one shot non - experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram)
ไดดังนี้
O
S

X

S หมายถึง ประชากร
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดรับจากการวัดคาตัวแปร
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 2 คน ครู 17 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 คน รวม 32 คน ทั้งนี้ไมรวมผูวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ลักษณะคือ
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน และประสบการณในการทํางาน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา ของผูบริหารตามแนวคิดของกริฟ
ฟทส (Griffiths) ประกอบดวยตัวแปรยอย 7 ดาน คือ
2.1 ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนําหรือผูบริหาร ที่มีความคิดริเริ่มงาน
ใหมๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร ใหความรวมมือกับ
บุคลากรในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติหนา ที่ สนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรู
และใชเทคนิคและวิธีการทํางานหลากหลาย มีจิตใจกวางเปดโอกาสใหกับบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํางาน เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารงาน เสียสละเวลา กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหภารกิจ
ของหนวยงานประสบความสําเร็จ
2.2 ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารกระตุน และจูงใจ
บุคลากรใหมีการพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ เปนผูที่รักษาประสิทธิภาพ
การทํางานของตนเองและสงเสริมบุคลากรที่อยูรอบขางใหมีความสามารถดวย สนับสนุนใหบุคลากร
กาวหนาในสาขาวิชาชีพที่สนใจโดยการสงเขาประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษาตอเพื่อนํา
ความรูและวิธีการใหมๆ ที่ไดมาปรับปรุงการทํางาน สงเสริมสนับสนุน มีการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหคําปรึกษาแนะนํา และ ใหความรูตางๆ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกไขปญหา เพื่อการ
พัฒนางานรวมกับบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
2.3 ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่สนับสนุน
บุ ค ลากรให มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ให ค วามเป น กั น เอง เข า ใจป ญ หาส ว นตั ว ของบุ ค ลากร
มอบหมายงานใหกับบุคลากรตรงความรู ความสามารถ ยกยองชมเชยแสดงความยินดีและใหกําลังใจ
บุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีความยุติธรรม และวางตนเปนกลางใหความเสมอ
ภาคกับบุคลากรในหนวยงาน
2.4 ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารที่ใหความชวยเหลือ
เอาใจใสดูแลทุกขสุขของบุคลากร ใหความรวมมือในการแกปญหาทั้งเรื่องานในหนาที่และเรื่องสวนตัว
ใหความสนใจเกี่ยวกับสวัส ดิการ และการบริการตางๆ ของบุคลากร ใหความชวยเหลื อสงเสริม
บุคลากรมีความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน เปนผูสรางบรรยากาศ ที่สรางสรรค ทําใหบุคลากร
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข
2.5 ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนําหรือผูบริหาร ใชกริยา วาจา ทาทาง
ที่สุภาพกับบุคลากรในหนวยงาน ใชเหตุผลในการสั่งการใดๆ ในหนาที่ สามารถคลี่คลายความตึง
เครียดในที่ประชุม สามารถพูดโนมนาวใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ สามารถพูดในที่
ชุมชนกับคนทุกระดับโดยไมประมาทหรือเคอะเขิน สามารถชี้แจงดวยวาจา เกี่ยวกับนโยบาย
วัตถุประสงค และแนวทางในการปฏิบัติงานไดชัดเจน มีความสามารถในการใชภาษาพูดไดอยาง
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ถูกตองตามกาลเทศะและเปนกันเอง สรางบรรยากาศความเปนมิตรในการทํางานรวมกันทั้งบุ คคล
ภายในและภายนอกองคกร
2.6 ผู นํ า ในฐานะผู ป ระสานงาน หมายถึ ง ผู นํ า หรื อ ผู บ ริ ห ารเป น ผู ที่ ติ ด ต อ
ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงาน เปดโอกาสให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนในการทํางาน จัดหาและอํานวยความ
สะดวกในดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณระบบการสื่อสารที่เพียงพอและใชการไดรวดเร็ว จัดใหบุคลากร
ไดพบปะสังสรรคกัน เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน
2.7 ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนําหรือผูบริหาร ที่สามารถวางตนเขากับ
บุคคลทุกประเภท รวมกิจกรรมประสานสัมพันธกับชุมชนตามโอกาสอันควร ประพฤติปฏิบัติตนเปนที่
เคารพเชื่อถือศรัทธาของชุมชน สนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนในชุมชนและ
สังคม มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ อุทิศเวลาทุนทรัพยเพื่อกอประโยชนใหกับสวนรวมตามสมควร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวเองผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เพื่อวัดระดับ
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามทฤษฏีพฤติกรรมผูนําของ กริฟฟทส จํานวน 7 ดาน มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิ เคิรท (Likert’s five rating
scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
ใหมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก
ใหมีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
ใหมีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย
ใหมีน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
ใหมีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
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2. การสนทนากลุม (Focus group discussion) ผูวิจัยใชผลการวิเคราะหขอมูลที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยจํานวน 3 ดาน คือ 1) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ 2) ผูนําในฐานะผูใหความ
ชวยเหลือ 3) ผูนําในฐานะใหการยอมรับนับถือ มาดําเนินการรวมสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน 2 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 3 คน รวมผูเขารวมสนทนากลุม 5 คน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการใชเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร แหลงอางอิง แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากผลงานวิจัย แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
ขั้ น ตอนที่ 2 นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น เสนอคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผูวิจัย
เลือกใชขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.6 ขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนวัดบาง
บอน (พิมพ จันแตอุปถัมภ) จํานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อถือ (Reliability)
ของ แบบสอบถาม โดยใชวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α–coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .965
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. จัดการสนทนากลุม (Focus group discussion) โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห (Unit of analysis) เปนบุคลากรทางการศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 32 คน เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
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2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบสอบถามแตละฉบับ
3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน (Tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนใหสอดคลองกับแผน
วิเคราะหขอมูลและระเบียบทางสถิติที่ใชการวิจัย
4. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
5. ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) วิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis)
สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล0เพื่อใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย ดังนี้คือ
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า ความถี่
(frequency) และรอยละ (percentage)
2.0การวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจยั ใชคามัชฌิมเลขคณิต (P) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) นําคะแนนที่
ไดจากการตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)52 ดังนี้
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับ
มากที่สุด
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับ
มาก
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับ
ปานกลาง
คามัชฌิมเลขคณิต1.50 ถึง 2.49 แสดงวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับ
นอย
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับ
นอยที่สุด
3. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
52

John W. Best, Researh in Education, 4th ed. (Englewood cliffs : Prentice
Hall, 1978), 190.
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สรุป
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ
1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม 2) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม โดยใชบุคลากรทางการศึกษา เปนหนวยวิเคราะห (Unit of
analysis) ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 2 คน ครู 17 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 13 คน รวม 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s rating scale) โดยยึดหลักการตามกรอบทฤษฏี
พฤติกรรมผูนําของ กริฟฟทส 7 ดาน คือ 1) ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม 2) ผูนําในฐานะผูรูจัก
ปรับปรุงแกไข 3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ 4) ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ 5) ผูนําใน
ฐานะผูโนมนาวจิตใจ 6) ผูนําในฐานะผูประสานงาน และ 7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี เครื่องมือที่
ใช เ ป น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ ค า ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ
(Percentage) ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (P) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (V) และการวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content analysis) จากการสนทนากลุม (Focus group discussion)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัย เรื่อง “พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม”โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)
พฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ หาร โรงเรี ย นวัด นิ น สุ ข าราม 2) แนวทางการพั ฒ นาพฤติ ก รรมผู นํ า ของ
ผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 2 คน ครู 17 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวม 32
คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป นรอยละ 100 นําขอมูลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกการวิเคราะหเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม
ตอนที่ 3 ผลแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น 2 คน ครู 17 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 32 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่ หลักในโรงเรียน และประสบการณ การทํางานในปจจุบัน โดยหา
คาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน และประสบการณในการทํางาน
(N = 32)
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

6
26
32

18.75
81.25
100.00

รวม

5
6
13
8
32

15.63
18.75
40.63
25.00
100.00

รวม

6
19
4
1
2
32

18.75
59.38
12.50
3.13
6.25
100.00

2
17
13
32

6.25
53.13
40.63
100.00

13
7
5
1
3
3
32

40.63
21.88
15.63
3.13
9.38
9.38
100.00

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. ไมเกิน 30 ป
2. 31 – 40 ป
3. 41 – 50 ป
4. 51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)
ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน
1. ผูบริหารโรงเรียน
2. ครู
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม
ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
1. ไมเกิน 5 ป
2. 6 - 10 ป
3. 11 - 15 ป
4. 16 – 20 ป
5. 21 – 25 ป
6. 26 ปขึ้นไป
รวม
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จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 81.25 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 มีอายุระหวาง 41 – 50
ป มากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 40.63 รองลงมา อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 25.00 อายุ 31 - 40 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 และอายุไมเกิน 30 ป
นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.63 ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ครู จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 53.13 และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 40.63 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 59.38 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
18.75 ระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ในระดับอื่นๆ คือระดับมัธยมศึกษาปที่
6 และประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และในระดับปริญญาเอกนอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.13 ประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป มากที่สุด จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 40.63 รองลงมาคือระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88
ระหวาง 11-15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.63 ระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 9.38 และ 26 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.38 และระหวาง 16-20 ป นอยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.13
ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม
ในการวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (P) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(V) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต (P) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิตตาม
แนวคิดของเบสท (Best) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
(N = 32)
ดาน
พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูนําในฐานะผูม ีความคิดริเริ่ม
4.40 0.59
มาก
2 ผูนําในฐานะผูร ูจักปรับปรุงแกไข
4.38 0.59
มาก
มาก
3 ผูนําในฐานะผูใ หการยอมรับนับถือ
4.33 0.64
4 ผูนําในฐานะผูใ หความชวยเหลือ
4.33 0.68
มาก
5 ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ
4.33 0.63
มาก
6 ผูนําในฐานะผูป ระสานงาน
4.41 0.62
มาก
7 ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี
4.46 0.59
มาก
รวม
4.39 0.62
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (P = 4.39, V = 0.62) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้คือ พฤติกรรมผูนําในฐานะ
ผูเขาสังคมไดดี (P= 4.46, V= 0.59) ผูนําในฐานะผูประสานงาน (P= 4.41, V= 0.62) ) ผูนําใน
ฐานะผูมีความคิดริเริ่ม (P= 4.40, V = 0.59) ) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข (P= 4.38, V=
0.59 ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ (P= 4.33, V= 0.63) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ (P=
4.33, V= 0.64) และ ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ (P= 4.33, V= 0.68) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.59 – 0.68 มีการกระจายของขอมูลไมมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ในแตละดานเปนรายขอ
ยอยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มงานใหมๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน
4.28
0.58
มาก
2 ผูบริหารเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร 4.38
0.61
มาก
4.34
มาก
3 ผูบริหารใหความรวมมือกับบุคลากรในการแกไขปญหา
0.60
อุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่
4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและใช
4.53
0.57 มากที่สุด
เทคนิคและวิธีการทํางานที่หลากหลาย
5 ผูบริหารมีจิตใจกวาง เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน 4.47
มาก
0.57
การทํางาน
6 ผูบริหารเปนผูม ีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารงาน
0.59
4.31
มาก
7 ผูบริหารเสียสละเวลา กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหภารกิจ
0.62
4.47
มาก
ของหนวยงานประสบความสําเร็จ
รวม
4.40
0.59
มาก
จากตารางที่ 3 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P=
4.40, V= 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและใช
เทคนิคและวิธีการทํางานที่หลากหลาย อยูในระดับมากที่สุด (P= 4.53, V= 0.57) รองลงมาคือ
ผูบริหารมีจิตใจกวาง เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน (P= 4.47, V= 0.57) ผูบริหาร
เสียสละเวลา กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหภารกิจ ของหนวยงานประสบความสําเร็จ (P= 4.47, V=
0.62) ผูบริหารเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร (P= 4.38, V= 0.61) ผูบริหารให
ความรวมมือกับบุคลากรในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่ (P= 4.34, V= 0.60)
ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารงาน (P= 4.31, V= 0.59) และผูบริหารมีความคิด
ริเริ่มงานใหมๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (P= 4.28, V= 0.58) ตามลําดับ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.57 – 0.62 มีการกระจายของขอมูลไมมาก แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารกระตุนและจูงใจบุคลากรใหมีการพัฒนาวิธีการ 4.19
0.54
มาก
ทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มาก
0.64
2 ผูบริหารเปนผูท ี่รักษาประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง 4.31
และสงเสริมบุคลากรที่อยูรอบขางใหมีความสามารถดวย
4.63
0.49 มากที่สุด
3 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสาขาวิชาชีพ
โดยการสงเขาประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษา
ตอเพื่อนําความรูมาพัฒนางาน
4 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุน มีการเชิญวิทยากรภายนอกมา 4.31
0.69
มาก
ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรูตางๆ
5 ผูบริหารมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกไข
มาก
4.44
0.56
ปญหาเพื่อการพัฒนางานรวมกับบุคลากรในหนวยงานให
มีประสิทธิภาพ
รวม
4.38
0.59
มาก
จากตารางที่ 4 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรี ยนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(P= 4.38, V= 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสาขา
วิชาชีพ โดยการสงเขาประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษาตอเพื่อนําความรูมาพัฒนางาน อยูใน
ระดับมากที่สุด (P= 4.63, V= 0.49) รองลงมาคือ ผูบริหารมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แกไขปญหาเพื่อการพัฒนางานรวมกับบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ (P= 4.44, V= 0.56)
ผูบริหารเปนผูที่รักษาประสิ ท ธิภาพการทํางานของตนเองและสงเสริมบุคลากรที่ อยูรอบขางให มี
ความสามารถดวย(P= 4.31, V= 0.64) ผูบริหารสงเสริมสนับสนุน มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให
คําปรึกษา แนะนํา ใหความรูตางๆ (P= 4.31, V= 0.69) และ ผูบริหารกระตุนและจูงใจบุคลากรใหมี
การพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (P= 4.19,
V= 0.54) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.49 – 0.69 มีการกระจายของขอมูลไมมาก
แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.38
0.61
มาก
2 ผูบริหารใหความเปนกันเอง
4.41
0.61
มาก
4.25
0.62
มาก
3 ผูบริหารมอบหมายงานใหกับบุคลากรตรงความรู
ความสามารถ
4 ผูบริหารยกยองชมเชย แสดงความยินดี และใหกําลังใจ 4.34
0.65
มาก
บุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
5 ผูบริหารมีความยุติธรรม และวางตนเปนกลาง ใหความ 4.28
0.68
มาก
เสมอภาค กับบุคลากรในหนวยงาน
รวม
4.33
0.64
มาก
จากตารางที่ 5 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P=
4.33, V= 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากทุกขอ
โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารใหความเปนกันเอง (P= 4.41, V=
0.61) ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (P= 4.38, V= 0.61) ผูบริหารยกยอง
ชมเชย แสดงความยินดี และใหกําลังใจบุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (P= 4.34,
V= 0.65) ผูบริหารมีความยุติธรรม และวางตนเปนกลาง ใหความเสมอภาค กับบุคลากรในหนวยงาน
(P= 4.28, V= 0.68) และผูบริหารมอบหมายงานใหกับบุคลากรตรงความรู ความสามารถ (P=
4.25, V= 0.62) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.61 – 0.68 มีการกระจายของขอมูลไม
มาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารใหความชวยเหลือเอาใจใสดูแล ทุกขสุขของ
4.38
0.66
มาก
บุคลากร
0.64
มาก
2 ผูบริหารใหความรวมมือในการแกปญหาทั้งเรื่องงานใน 4.31
หนาที่และเรื่องสวนตัว
3 ผูบริหารใหความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการและการ
4.44
0.56
มาก
บริการตางๆ ของบุคลากร
4 ผูบริหารใหความชวยเหลือ สงเสริมบุคลากรมีความ
4.38
0.66
มาก
เจริญเติบโตในหนาที่การงาน
5 ผูบริหารเปนผูส รางบรรยากาศที่สรางสรรค ทําให
4.16
0.88
มาก
บุคลากรทํางานรวมกันอยางมีความสุข
รวม
4.33
0.68
มาก

จากตารางที่ 6 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P=
4.33, V= 0.68) เมื่อพิจารณารายขอพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารใหความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการและการ
บริหารตางๆ ของบุคลากร (P= 4.44, V= 0.56) ผูบริหารใหความชวยเหลือเอาใจใสดูแล ทุกขสุข
ของบุคลากร และผูบริหารใหความชวยเหลือ สงเสริมบุคลากรมีความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
(P= 4.38, V= 0.66) ผูบริหารใหความรวมมือในการแกปญหาทั้งเรื่องงานในหนาที่และเรื่องสวนตัว
(P= 4.31, V= 0.64) และผูบริหารเปนผูสรางบรรยากาศที่สรางสรรค ทําใหบุคลากรทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข (P= 4.16, V= 0.88) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.56 – 0.88 มีการ
กระจายของขอมูลไมมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1. ผูบริหารใชกริยา วาจา ทาทาง ที่สุภาพกับบุคลากร
4.41
0.61
มาก
ในหนวยงาน
4.06
มาก
0.72
2 ผูบริหารใชเหตุผลในการสั่งการใดๆ ในหนาที่
0.74
3 ผูบริหารสามารถคลี่คลายความตึงเครียดในที่ประชุม
4.19
มาก
มาก
0.67
4 ผูบริหารสามารถพูดโนมนาวใหบุคลากรรวมมือรวมใจกัน 4.25
ปฏิบัติหนาที่
5 ผูบริหารสามารถพูดในที่ชุมชนกับคนทุกระดับโดย
4.44
มาก
0.56
ไมประหมาหรือเคอะเขิน
6 ผูบริหารสามารถชี้แจงดวยวาจาเกี่ยวกับนโยบาย
4.46
มาก
0.51
วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
7 ผูบริหารสามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตองตาม
0.57
4.47
มาก
กาลเทศะและเปนกันเอง
รวม
4.33
0.63
มาก
จากตารางที่ 7 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด านผูนําในฐานะผูโ นมนาวจิตใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P=
4.33, V= 0.63) เมื่อพิจารณารายขอพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารสามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตองตาม
กาลเทศะและเปนกันเอง(P= 4.47, V= 0.57) ผู บริหารสามารถชี้แจงดวยวาจาเกี่ยวกับนโยบาย
วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน (P= 4.46, V= 0.51) ผูบริหารสามารถพูดในที่
ชุมชนกับคนทุกระดับโดยไมประหมาหรือเคอะเขิน (P= 4.44, V= 0.56) ผูบริหารใชกริยา วาจา
ทาทาง ที่สุภาพกับบุคลากรในหน วยงาน (P= 4.41, V= 0.61) ผูบริหารสามารถพูดโนมนาวให
บุคลากรรวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ (P= 4.25, V= 0.67) ผูบริหารสามารถคลี่คลายความตึง
เครียดในที่ประชุม(P= 4.19, V= 0.74) และผูบริหารใชเหตุผลในการสั่งการใดๆ ในหนาที่ (P=
4.06, V = 0.72) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.51 – 0.74 มีการกระจายของขอมูลไม
มาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูประสานงาน
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารเปนผูท ี่ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและ
4.47
0.62
มาก
ภายนอกองคกร เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงาน
มาก
0.57
2 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนด 4.25
นโยบายและการวางแผนในการทํางาน
0.66
3 ผูบริหารจัดหาและอํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือ
4.38
มาก
วัสดุอุปกรณ ระบบการสื่อสารที่เพียงพอและใชการ
ไดรวดเร็ว
4 ผูบริหารจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกัน เพื่อสราง
0.62 มากที่สุด
4.56
สัมพันธไมตรีอันดีตอกัน
รวม
4.41
0.62
มาก

จากตารางที่ 8 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูประสานงานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P= 4.41,
V= 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูบริหารจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกัน เพื่อสรางสัมพันธ
ไมตรีอันดีตอกัน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (P= 4.56, V= 0.62) รองลงมาคือผูบริหารเปนผูที่
ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงาน (P=
4.47, V= 0.62) ผูบริหารจัดหาและอํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ ระบบการ
สื่อสารที่เพียงพอและใชการไดรวดเร็ว (P= 4.38, V= 0.66) และผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนในการทํางาน มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยที่สุด (P=
4.25, V= 0.57) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) อยูระหวาง 0.57 – 0.66 มีการกระจายของขอมูลไม
มาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนิน
สุขาราม สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี
(N = 32)
ขอ พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ระดับ
P
V
1 ผูบริหารสามารถวางตนเขากับบุคคลทุกประเภท
4.49
0.56
มาก
4.48
0.61
มาก
2 ผูบริหารรวมกิจกรรมประสานสัมพันธกับชุมชนตาม
โอกาสอันควร
4.46
0.62
มาก
3 ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนที่เคารพเชื่อถือศรัทธา
ของชุมชน
4.41
0.57
มาก
4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมสาธารณ
ประโยชนในชุมชนและสังคม
5 ผูบริหารมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ อุทิศเวลา ทุนทรัพย
4.45
0.56
มาก
เพื่อกอประโยชนใหกับสวนรวมตามสมควร
รวม
4.46
0.59
มาก

จากตารางที่ 9 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบางบอน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P=
4.46, V= 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารอยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารสามารถวางตนเขากับบุคคลทุกประเภท
(P= 4.49, V= 0.56) ผูบริหารรวมกิจกรรมประสานสัมพันธกับชุมชนตามโอกาสอันควร (P= 4.48,
V= 0.61) รองลงมาคือผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนที่เคารพเชื่อถือศรัทธาของชุมชน (P= 4.46, V
= 0.62) ผูบริหารมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ อุทิศเวลา ทุนทรัพย เพื่อกอประโยชนใหกับสวนรวมตาม
สมควร (P = 4.45, V= 0.56) และผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนใน
ชุมชนและสังคม (P= 4.41, V = 0.57) สวนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน (V) อยูระหวาง 0.56 – 0.62 มีการ
กระจายของขอมูลไมมาก แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนํา ของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
จากพฤติกรรมผูนําในดานตอไปนี้ที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย ซึ่งไดแก พฤติกรรมผูนําในฐานะ
ผูโนมนาวจิตใจ พฤติกรรมผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ และพฤติกรรมผูนําในฐานะผูใหการ
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ชวยเหลือ ผูวิจัยไดนําไปสนทนากลุมกับผูบริหารโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ไดขอสรุป
วา พฤติกรรมผูนําของโรงเรียนวัดนินสุขาราม จะตองมีการสนับสนุน และพัฒนาเพื่อใหโรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนควรเรียนรูพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมยอมรับ ศรัทธา สามารถเปน
ตนแบบในการนําพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมมาประพฤติปฏิบัติตาม
2. ผูบริหารโรงเรียนควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ จากบุคลากรภายในโรงเรียน
โดยมีเปาหมายรวมกันคือคุณภาพการศึกษา
3. ผูบริหารโรงเรียนควรเขาประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะเชิงปฏิบัติการ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขา
ราม 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม ประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรโรงเรียนวัดนินสุขาราม ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 2 คน ครู 17 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน รวม 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา ของผูบริหารตามแนวคิดของกริฟฟทสจํานวน 7 ดาน คือ 1)
ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม 2) ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข 3) ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับ
นับถือ 4) ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ 5) ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ 6) ผูนําในฐานะผู
ประสานงาน และ 7) ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี และการสนทนากลุม (Focus group discussion)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลข
คณิต (P) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (V) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปการวิจัยไดดังนี้
1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับคา มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยดังนี้ ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี ผูนําในฐานะผู
ประสานงาน ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข ผูนําในฐานะผูโนมนาว
จิตใจ ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ และผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ
2. แนวทางพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม ดานผูนําในฐานะผู
โนมนาวจิตใจ ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ และผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ พบวามีการ
เสนอแนวทางพัฒนาดังนี้
2.2.1. ผูบริหารควรเรียนรูพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมยอมรับ ศรัทธา และสามารถ
เปนตนแบบในการนําพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมมาประพฤติปฏิบัติตาม
2.2.2. ผูบริหารควรเปดใจรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ จากบุคลากรภายใน
โรงเรียน โดยมีเปาหมายรวมกันคือคุณภาพการศึกษา
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2.2.3. ผู บ ริ ห ารควรเข า ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู และทั ก ษะเชิ ง
ปฏิบัติการ
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย พฤติกรรมผูนําของผูบริ หารโรงเรียนวัดนินสุขารามอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทั้งนี้
เนื่องจาก ผูบ ริห ารของกรุงเทพมหานครในโรงเรีย นวัด นินสุ ขาราม มี พฤติ ก รรมการบริห ารการ
เปลี่ยนแปลงสามารถประยุกตใชทฤษฏีการบริหารไดเหมาะสมกับ สถานการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล
มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เปนระบบสายงานอยางชัดเจน มีความมุงมั่นพัฒนาหนวยงาน มีการ
สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสาขาวิชาชีพ โดยการสงเขาประชุม อบรม สัมมนา ให
โอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนําความรูมาพัฒนางาน มีศิลปะในการพูดกับสาธารณชน สามารถ
พูดโนมนาวใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรทําให
บุคลากรไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน พาไปศึกษาดูงาน
ตางประเทศ ตางจังหวัด เปนการสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีในหมูคณะ และไดพัฒนาตนเอง โดย
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีการติดตามขาวสารการพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหผูบริหารสามารถพัฒนาพฤติกรรมผูนําขึ้นมาในระดับมากได
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม อยูใ นระดับมากทั้งภาพรวมและในราย
ดาน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล แยกเปนรายดานดังนี้
1.1 พฤติกรรมผูนําดานการมีความคิดริเริ่ม โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม มีพฤติกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงประยุกตใช
ทฤษฏีการบริหารไดเหมาะสมกับสถานการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถคิดคนกลวิธีที่หลากหลาย
เพื่อดําเนินไปสูจุดมุงหมายอยางชัดเจน คิดวางแผนในการบริหารอยางเปนระบบ มองการณไกล ริเริ่ม
ผลงานใหมๆใหกับโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มองกวาง คิดไกล และใฝสูง ทําประโยชนตอ
สถานศึกษา มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่เปนระบบสายงานอยางชัดเจน มีความมุงมั่น พัฒนา
หนวยงาน และบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการวิจัยของ สนอง เพ็ชรฉกรรจ ที่ไดศึกษา
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวาดานการมี
ความคิดริเริ่มอยูในระดับมาก วินัย ทิมยายงาม ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีความคิดริเริ่มอยูในระดับมาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ เจิมมงคล ที่ไดศึกษาภาวะผูนํา ของผูบริหารโรงเรียนในเขต
อําเภอเมืองสระแกวสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 ดานการมีความคิดริเริ่มอยูในระดับ
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มาก สอดคลองกับแนวคิดของ กริฟฟทส (Griffiths) ที่กลาวถึงผูบริหาร ที่มีความคิดริเริ่มงานใหมๆ
เพื่อพัฒนาหนวยงาน เสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ปฏิรูปการศึกษาตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 กั บ การนํ า นโยบายป ญ จปฎิ รู ป ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า นั ก การศึ ก ษา
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 2546 ซึ่ง บุคลากรมีความตองการใหผูบริหารโรงเรียนในฐานะหัวหนา
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตองใหความสนใจ แสวงหา
ความรู หมั่นศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาอันจะทําใหเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารงานจากเหตุผล
ดังกลาว ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของตองการใหผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําดานความคิดริเริ่มอยูในระดับ
มาก เพื่อทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับความตองการในปจจุบัน การเสนอวิธีปฏิบัติงานที่ดี
กวาเดิม พัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.2. พฤติกรรมผูนําดานรูจักปรับปรุงแกไข โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญบุคลากรที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขาราม ในดานการปรับปรุงแกไขอยูในระดับมากนั้น ผูบริหารสามารถปรับปรุงวิธีการบริหารงาน
ของตนเอง เปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถชวยแกไขปญหาในโรงเรียน มีความจริงใจ และ
ปรารถนาดี เปนกันเองกับผูรวมงานทุกคนอยางสม่ําเสมอ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาใน
สาขาวิชาชีพ โดยการสงเขาประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษาตอ เพื่อนําความรูมาพัฒนา
งาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ เจิมมงคล ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเขต
อําเภอเมืองสระแกวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 พบวา พฤติกรรมผูนํา ของ
ผูบริหารโรงเรียนดานรูจักปรับปรุงแกไขอยูในระดับมาก สอดคลองกับ วินัย ทิวยายนาม ไดศึกษา
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
2 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานรูจักปรับปรุงแกไขอยู ในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของอนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของ
ครูผูสอนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนดานรูจักปรับปรุงแกไขอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆ มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารจึงตองปรับปรุงแกไขใหทันตอการเปลี่ ยนแปลง แสวงหา
แนวทางการปรับปรุงวิธีการทํางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหผูร วมงานไดปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3 พฤติกรรมผูนําดานการยอมรับนับถือ โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญบุคลากรที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขาราม ดานใหการยอมรั บนับถืออยูในระดับมากทุกรายการนั้น ผูบริหารสามารถวิเคราะห
สถานการณ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง เพื่อกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและนโยบาย
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ของสถานศึกษา สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน นอกจากนี้ ผูบริหารยังศึกษาวิเคราะหและ
มอบหมายงานตามความรูความสามารถของครูอยางเหมาะสม สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยาง
สรางสรรค ยกยองชมเชย แสดงความยินดี และใหกําลังใจบุคลากรที่ประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนอง เพ็ชรฉกรรจ ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวาดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก
อนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผูสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการ
ยอมรับนับถืออยูในระดับมาก และสอดคลองกับวินัย ทิมยายนาม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว า
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก เปนเพราะผูบริหารให
เกี ย รติ ให กํ า ลั ง ใจให ค วามจริ ง ใจกั บ ผู ร ว มงาน เข า ใจป ญ หาส ว นตั ว มอบหมายงานตามความรู
ความสามารถ ยอมรับผลสําเร็จในการทํางานของผูรวมงาน ยกยองชมเชยผูรวมงานที่ปฏิบัติงานดีและ
เห็นความสําคัญของผูรวมงานทุกคนและมีความยุติธรรม
1.4 พฤติกรรมผูนําดานใหความชวยเหลือ โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญบุคลากรมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ดานใหการชวยเหลืออยูในระดับมากทุกรายการ ทั้งนี้เพราะ ผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ใหความ
สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการและการบริการตางๆของบุคลากร ใหความชวยเหลือเอาใจใสดูแลทุกขสุข
ของบุคลากร ใหความรวมมือในการแกปญหาทั้งเรื่องงานในหนาที่และเรื่องสวนตัว เปนผูที่สราง
บรรยากาศที่สรางสรรค ทําใหบุคลากรทํางานรวมกันอยางมีความสุข สอดคลองกับ งานวิจัยของ ธีร
ศักดิ์ เจิมมงคล ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกวสังกัดงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 ดานให ความชวยเหลืออยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับวินัย ทิมยาย
นาม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานใหความชวยเหลืออยูในระดับมาก
และสอดคลองกับอนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของ
ครูผูสอนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนดานใหความชวยเหลืออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ของบุคลากร และจะมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขารวมประชุม อยางนอย 3 ครั้งตอปการศึกษา เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานรวมกันและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันได นอกจากนี้ ยังใหกําลังใจและสนับสนุนบุคลากรใหเจริญกาวหนาในหนาที่
วิชาชีพ สงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอ และพัฒนาตนเองในการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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1.5 พฤติกรรมผูนําดานการโนมนาวจิตใจ โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญบุคลากรมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม
ดานการโนมนาวจิตใจอยูในระดับมากทุกรายการ ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม มี
ศิลปะในการพูดกับสาธารณชน สามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตองตามกาลเทศะและเปนกันเองกับผู
รวมสนทนา สามารถชี้แจงดวยวาจาเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจน การใชกริยา ทาทาง ที่สุภาพกับบุคลากรในหนวยงาน สามารถพูดโนมนาวใหบุคลากรรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติหนาที่ สามารถคลี่คลายความตึงเครียดในที่ประชุม และใชเหตุผลในการสั่งการใดๆ
ในหน า ที่ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของพรวนั ช ชุ ม นุ ม ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนวัดเทวสุนทร สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการโนมนาวจิตใจอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของอนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารใน
ทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนดานการโนมนาวจิตใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียน
วัดนินสุขารามมีความสามารถในการพูดชักจูงใหผูรวมงานไดคลอยตามหรือสามารถพูดชี้แจงในเรื่อง
ตางๆ ไดชัดเจน ยังสามารถพูดโนมน าวจิตใจใหหนวยงานอื่นๆ และชุมชนไดเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโรงเรียนไดดวยความเต็มใจ ทั้งยังสามารถพูดเกลี้ยกลอม เมื่อมีกรณีพิพาทระหวางครู
และสามารถพูดคลี่คลายบรรยากาศที่ตึงเครียดในที่ประชุม
1.6 พฤติกรรมผูนําดานการประสานงาน โดยรวมมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญ บุคลากรที่เกี่ยวของมีความเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขารามดานการประสานงานอยูในระดับมากเกือบทุกรายการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารได
จัดใหมีโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรพาไปศึกษาดูงานตางประเทศ ตางจังหวัด ใหบุคลากรไดพบปะ
สังสรรคกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีในหมูคณะ นอกจากนี้
โรงเรียนยังไดรับความร วมมือ สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู ปกครอง และ
หนวยงานภายนอกดวยดีเสมอมา เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ เจิมมงคล ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกวสังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 ดานการ
ประสานงานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวินัย ทิมยายนาม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว า
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการประสานงานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผูสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
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ดา นการประสานงานอยูใ นระดั บมาก เพราะ ผู บริ หารโรงเรี ย นวัด นิน สุ ข าราม สามารถในการ
ประสานสัมพันธใหผูรวมงาน และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกรการใหปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง และเขาใจบทบาทหนาที่ เปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนงานในโครงการตางๆ อํานวยความสะดวกในดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และจัดใหผูรวมงาน
มีการพบปะสังสรรคกันตามสมควรเพื่อสรางความสามัคคี และเขาใจตรงกัน
1.7 พฤติกรรมผูนําดานการเขาสังคมไดดี โดยรวมคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก เปนเพราะสวนใหญบุคลากรที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัด
นินสุขารามดานการเขาสังคมไดดีอยูในระดับมากทุกรายการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร เขารวม
กิจ กรรมประสานสั ม พั น ธกั บ ชุ ม ชนตามโอกาสอั น ควร สามารถวางตนเข า กั บ บุ ค คลทุ ก ประเภท
ประพฤติปฏิบัติตนเปนที่ เคารพเชื่อถือศรั ทธาของชุมชน และสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชนในชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนอง เพ็ชรฉกรรจ ที่ไดศึกษา
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบานคาย จังหวัดระยอง พบวาดานการเขา
สังคมไดดีอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวินัย ทิมยายนาม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 พบว า
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการเขาสังคมไดดีอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
อนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผูสอนโรงเรียน
เทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการ
เขาสังคมไดดีอยูในระดับมาก และงานวิจัยของพรวนัช ชุมนุม ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนวัดเทวสุนทร สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการเขาสังคมไดดีอยูในระดับมาก
ทั้งนี้ เพราะวาการสรางสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการบริหารการศึกษา
ในยุคปจจุบันอยางยิ่ง ผูบริหารตองวางตัวเขากับบุคคลทุกประเภท รวมกิจกรรมประสานกับชุมชน มี
ใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีใจกวางเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวมและประพฤติตนเปนที่เคารพเชื่อถือศรัทธา
ของชุมชน
ผูวิจัยพบวาตัวแปรทั้ง 7 ตัวนี้ ระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม อยู
ในระดับมากเปนสวนใหญ ยกเวนตารางที่ 3, 4 และ 8 ที่บางขอมีคาระดับพฤติกรรมมากที่สุด
ดังตอไปนี้
1. จากตารางที่ 3 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ในดานผูนําในฐานะผูมี
ความคิดริเริ่ม ในขอที่ 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและใชเทคนิคและวิธีการทํางาน
ที่หลากหลาย มีคาระดับพฤติกรรมผูนํามากที่สุด เนื่องจากผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสวงหา
ความรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกรตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ สนอง เพ็ชรฉกรรจ ที่ ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ
บานคาย จังหวัดระยอง พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มี
คามากที่สุดคือ ดานการมีความคิดริเริ่ม ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสวงหา
ความรู พัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความ
หลากหลาย
2. จากตารางที่ 4 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ในดานผูนําในฐานะผู
รูจักปรับปรุงแกไข ในขอที่ 3 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสาขาวิชาชีพ โดยการสง เขา
ประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษาตอเพื่อนําความรูมาพัฒนางาน ที่มีคาระดับพฤติกรรมผูนํา
มากที่สุด เนื่องจากผูบริหารเปนบุคคลที่มองการณไกล ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะคอย
สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงขึ้น และสงบุคลากรเขาประชุม อบรม
สัมมนา เพื่อที่จะไดนําความรูมาพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ เจิมมงคล ที่ได
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองสระแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกวเขต 1 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนด านรูจักปรับปรุงแกไขอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารเอาใจใสดูแลความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากร เชน การเลื่อนวิทยฐานะ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ลวนเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีอาชีพที่มั่นคง สงผลตอการทํางานใน
องคกรดีขึ้นตามลําดับ
3. ตารางที่ 8 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ในฐานะผูประสานงาน ใน
ขอที่ 4 ผูบริหารจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกัน เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน ที่มีคาระดับ
พฤติ ก รรมผู นํ า มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของบุ ค ลากรที่ มี ส ว นช ว ยในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาและเพื่อสรางความรักสามัคคีในหมูคณะ ไดจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานใน
ประเทศ และตางประเทศ เพื่อเปนการใหขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อนงค แทนเจ็ดริ้ว ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในทัศนะของครูผูส อนโรงเรียน
เทศบาลวัดโกรกกราก สังกัดเทศบาลสมุทรสาคร พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนดานการ
ประสานงานอยูในระดับมาก แตขัดแยงกับงานวิจัยของ พรวนัช ชุมนุม ศึกษาพฤติกรรมผูนํา ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนวัดเทวสุนทร สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร พบวาพฤติกรรมผูนําในภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวาใน
ดานผูประสานงาน พฤติกรรมผูนําอยูในระดับปานกลาง ทั้ งนี้อาจเปนเพราะวาผูใหขอมูล มีความ
เป น อยู และสภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า งกั น ทํ า ให มี ผ ลต อ การวิ จั ย พฤติ ก รรมผู นํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นวั ด เทวสุ น ทร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตจตุ จั ก ร
กรุ ง เทพมหานคร ในด า นผู ป ระสานงานอยู ใ นระดั บ ปานกลาง แม ว า จะเป น โรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครเหมือนกัน
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2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม ไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนา ดังนี้ 1) ผูบริหารควรเรียนรูพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมยอมรับ ศรัทธา และสามารถ
เปนตนแบบในการนําพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมมาประพฤติปฏิบัติตาม 2) ผูบริหารควรเปดใจรับ
ฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมีเปาหมายรว มกันคือคุณภาพของ
การศึกษา 3) ผูบริหารควรเขาประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะเชิงปฏิบัติการ
ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนวัดนินสุขาราม สํานักงานเขตบาง
บอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อ เปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. สํานักการศึกษา ควรหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. สํานักการศึกษาควรจัดอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะ
ใหผูบริหาร
3. สํานักการศึกษาควรเปดโอกาสและสงเสริมใหผูบริหารไดพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอื่น
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
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แบบสอบถามของการวิจัย
เรื่อง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน วัดนินสุขาราม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
2. ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดนินสุขาราม
3. โปรดใสเครื่องหมาย 9 หนาคําตอบที่ทานเลือกตามความเปนจริง และกรุณาตอบคําถาม
ทุกขอ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับการวิจัยเทานั้น การตอบแบบสอบถามจะไมมี
ผลกระทบต อ ท า นแต อ ย า งใด และข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการตอบแบบสอบถามนี้ จ ะเป น
ประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยครั้งนี้
4. ผูวิจัยจะไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหในการสอบแบบสอบถามและ
ชวยใหการดําเนินงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

นางอัมพร ศรีอินทร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหาร โรงเรียนวัดนินสุขาราม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คํ า ชี้ แ จง โปรดเขี ย นเครื่ อ งหมาย 3ลงใน

หน า ข อ ความที่ ต รงกั บ สถานภาพของผู ต อบ

แบบสอบถาม
ขอ

สถานภาพ

1. เพศ
ชาย

หญิง

ไมเกิน 30 ป

31 - 40 ป

41 - 50 ป

51 ปขึ้นไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………...................................................................
4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน
ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ไมเกิน 5 ป
11 - 15 ป

6 - 10 ป
16 - 20 ป

21 - 25 ป

26 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน วัดนินสุขาราม
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด
ขอที่

พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน วัดนินสุขาราม

ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเริ่ม
1 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มงานใหมๆ เพื่อพัฒนาหนวยงาน
2 ผูบริหารเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ ใหกับบุคลากร
3 ผูบริหารใหความรวมมือกับบุคลากรในการแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ ในการปฏิบัติหนาที่
4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูและใชเทคนิคและ
วิธีการทํางานที่หลากหลาย
5 ผู บ ริ ห ารมี จิ ต ใจกว า ง เป ด โอกาสให บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มในการ
ทํางาน
6 ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารงาน
7 ผู บ ริ ห ารเสี ย สละเวลา กํ า ลั ง กาย กํ า ลั ง ใจ เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ของ
หนวยงานประสบความสําเร็จ
ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข
8 ผูบริหารกระตุนและจูงใจบุคลากรใหมีการพัฒนาวิธีการทํางาน
เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
9 ผู บ ริ ห ารเป น ผู ที่ รั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของตนเองและ
สงเสริมบุคลากรที่อยูรอบขางใหมีความสามารถดวย
10 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสาขาวิชาชีพ โดยการสง
เขาประชุม อบรม สัมมนา หรือใหโอกาสศึกษาตอ เพื่อนําความรู
มาพัฒนางาน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอที่

พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน วัดนินสุขาราม

ผูนําในฐานะผูรูจักปรับปรุงแกไข (ตอ)
11 ผู บ ริ ห ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกมาให
คําปรึกษา แนะนํา ใหความรูตางๆ
12 ผูบริหารมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นแกไขปญหา เพื่อ
การพัฒนางานรวมกับบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ผูนําในฐานะผูใหการยอมรับนับถือ
13 ผูบริหารสนับสนุนบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
14 ผูบริหารใหความเปนกันเอง
15 ผูบริหารมอบหมายงานใหกับบุคลากรตรงความรู ความสามารถ
16 ผูบริหารยกยองชมเชย แสดงความยินดี และใหกําลังใจบุคลากรที่
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
17 ผูบริหารมีความยุติธรรม และวางตนเปนกลาง ใหความเสมอภาค
กับบุคลากรในหนวยงาน
ผูนําในฐานะผูใหความชวยเหลือ
18 ผูบริหารใหความชวยเหลือเอาใจใสดูแล ทุกขสุขของบุคลากร
19 ผูบริหารใหความรวมมือในการแกปญหาทั้งเรื่องงานในหนาที่และ
เรื่องสวนตัว
20 ผูบริหารใหความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการและการบริหารตางๆ ของ
บุคลากร
21 ผูบริหารใหความชวยเหลือ สงเสริมบุคลากรมีความเจริญเติบโตใน
หนาที่การงาน
22 ผูบริหารเปนผูที่สรางบรรยากาศที่สรางสรรค ทําใหบุคลากรทํางาน
รวมกันอยางมีความสุข
ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ
23 ผูบริหารใชกริยา วาจา ทาทาง ที่สุภาพกับบุคลากรในหนวยงาน
24 ผูบริหารใชเหตุผลในการสั่งการใดๆ ในหนาที่
25 ผูบริหารสามารถคลี่คลายความตึงเครียดในที่ประชุม
26 ผูบริหารสามารถพูดโนมนาวใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันปฏิบัติ
หนาที่

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอที่

พฤติกรรมผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน วัดนินสุขาราม

ผูนําในฐานะผูโนมนาวจิตใจ (ตอ)
27 ผูบริหารสามารถพูดในที่ชุมชนกับคนทุกระดับโดยไมประมาทหรือ
เคอะเขิน
28 ผูบริหารสามารถชี้แจงดวยวาจาเกี่ยวกับนโยบายวัตถุประสงค และ
แนวทางปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
29 ผูบริหารสามารถใชภาษาพูดไดอยางถูกตอง ตามกาลเทศะ และ
เปนกันเอง
30 ผูบริหารเปนผูที่ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก
องคกร เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงาน
31 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนในการทํางาน
32 ผู บ ริ ห ารจั ด หาและอํ า นวยความสะดวกในด า นเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ
อุปกรณ ระบบการสื่อสารที่เพียงพอและใชการไดรวดเร็ว
33 ผูบริหารจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกัน เพื่อสรางสัมพันธไมตรี
อันดีตอกัน
ผูนําในฐานะผูเขาสังคมไดดี
34 ผูบริหารสามารถวางตนเขากับบุคคลทุกประเภท
35 ผูบริหารรวมกิจกรรมประสานสัมพันธกับชุมชนตามโอกาสอันควร
36 ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนที่เคารพเชื่อถือศรัทธาของชุมชน
37 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนใน
ชุมชนและสังคม
38 ผู บ ริ ห ารมี ค วามเอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ อุ ทิ ศ เวลา ทุ น ทรั พ ย เ พื่ อ ก อ
ประโยชนใหกบั สวนรวมตามสมควร

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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