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วรัญญำ พุทธคำวี (2562) พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะ
เป็นภายในหรือภายนอก โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ 

ควำมหมำยของพฤติกรรม
ธนัญญำ ธีระอกนิษฐ์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการท่ีแสดงออกของมนุษย์ ปฏิกิริยา โต้ตอบต่อ
สิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ ทางร่างกาย 

ภำณวุัฒน์ ศิวะสกุลรำช (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง ทุกๆ สิ่งที่บุคคลท า ซึ่งสามารถสังเกตได้ 
โดยตรงหรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขับซ่ึงเป็นประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรง 

ทัศนำวลัย ตันติเอกรัตน์ (2558) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลที่แสดงออกมา เมื่อมีสิ่งเร้า 
โดยสิ่งเร้าที่มากระทบนั้นอาจมาจากสิ่งเร้าภายในและภายนอก ที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระท า เช่น การพูด การเขียน การอธิบาย การยืน การแสดงออกทางสีหน้า จังหวะการพูด เป็นต้น ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรง 



ควำมหมำยของผู้น ำ

สมคิด บำงโม (2552) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น า หมายถึง สมาชิกของกลุ่ม ที่มี
อิทธิพลมากท่ีสุดต่อคนอื่น ๆ ในกลุ่มเป็นผู้ที่แผ่อิทธิพลไปยังคนอื่นมากกว่าการที่คนอื่นจะแผ่
อิทธิพล มายังตนและสมาชิกคนอื่น ๆ ยอมรับโดยสมัครใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้น าของกลุ่มละกลุ่ม
บรรลุเป้าหมายได้
สุพำนี สฤษฎ์วำนิช(2552) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น าเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือ
กลุ่มหรือผู้ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า คือ มีลักษณะเด่น มีวิสัยทัศน์มีค่านิยมที่เหมาะสมและ 
13 มีอิทธิพลเหนือคนอื่นตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจที่เป็นการตัดสินใจที่ยากและ
ซับซ้อนได้ อย่างเหมาะสมอีกนัยหนึ่งกล่าวว่า ผู้น าเป็นผู้ที่ริเริ่ม และผลักดันในกิจกรรมทุกอย่าง
ให้เกิดข้ึนอย่างประสบความส าเร็จ



รศ.ดร.ชูศักด์ เอกเพชร (2561) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ 2 ความหมาย คือ
1. ผู้น า (Leaders) หมายถึง ผู้ที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่น ได้รับความเคารพนับถือ ความ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้น า (Leaders) หมายถึง บุคคลที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีบุคคลยอมรับนับถือและเชื่อฟัง 
ปฏิบัติตามท่ีผู้น าต้องการ

ศุภวัชน์ บัวติ๊บ (2553) ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่ได้รับการ 
แต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า

ควำมหมำยของผู้น ำ



ควำมหมำยของพฤติกรรมผู้น ำ
ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) (1982) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารที่มีความส าคัญ และ
ส่งผลโดยตรงต่อความส าคัญในงานของผู้บริหารคือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารภาวะผู้น า และ
ความพึงพอใจ 

สัมมำ รธนิตย์ (2555) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น า หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าเฉพาะอย่าง ของ
ผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานในการบังคับบัญชา การประสานงาน การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพ ความ
เป็นอยู่และความรู้สึกของบุคคลในองค์การในขณะที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 

อมรำ เมฆฉำย (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้น า หมายถึง การปฏิบัติของผู้บริหารที่แสดงออก สามารถในการ
น ากลุ่ม เพื่อด าเนินการต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนการแสดงถึง การค านึงถึงสวัสดิ
ภาพและความรู้สึกของกลุ่ม 

วรัญญำ พุทธคำวี (2562) พฤติกรรมผู้น า หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของผู้น าที่ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ในการบังคับบัญชา ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือบุคคลในองค์การที่ปฏิบัติงานร่วมกัน



ควำมส ำคัญของผู้น ำ

พฤติกรรมผู้น ามีความส าคัญในการที่จะน าองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่
ตั้งไว้ พฤติกรรมผู้น าท าให้เกิดความพงึพอใจและความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองค์การ มีอิทธิพลในการก ากับดูแลการท างาน ผู้น าจึงต้องมีความสามารถใน
การใช้อ านาจให้เกิดประสิทธิผล มีความสามารถในการชักจูงใจบุคคล และมีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าในองค์การจึงต้องมคีวาม
สามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี



แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ำ

นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น าไว้หลากหลาย ดังนี้

1. ฟีดเลอร์ (Fiedler,1967) แนวคิดทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ 
(Contingency Theories)

2. เฮอรเ์ซและบลังชำร์ด (Hersey and Blachard,1982) พฤติกรรมผู้น าแบบ 
สถานการณ์ (Situation Approach)



แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ำ
3. เบลคและมูตัน (Blake and Mouton,1964) แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ 1) พฤติกรรมความเป็นผู้น าด้านคน (Concern for People) หมายถึง การที่ผู้น าเอาใจใส่ต่อทุกข์
สุขของผู้ใต้บังคับบัญชามีความอาทรทั้งต่อเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว โดยให้มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2) พฤติกรรมผู้น าด้านผลผลิต (Concern for Product) หมายถึง การที่ผู้น าให้ความสนใจและให้
ความส าคัญต่องานมากกวา่คนโดยในการปฏิบัติงานมักจะไม่ชอบให้มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
ซึ่งจะตองปฏิบัติงานตามที่ท่ีมอบหมายโดยยึดผลของงานเป็นส าคัญ

ซึ่งมีตารางการแบ่ง เรียกว่า ตาข่ายการจัดการ สามารถอธิบายพฤติกรรมผู้น าได้ โดยจะพบว่า
มีการจัดการ อยู่ 5 แบบ โดย 4 แบบจะเน้นในการสนใจด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้านสูง ส่วนแบบที่ 
5 จะสนใจ ทั้งสองด้านเท่ากัน



แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ำ

4. ลิเคอร์ท (Likert’s,1967) แบง่พฤติกรรมผู้น า เป็น 4 แบบ คือ 
1) พฤติกรรมผู้น าเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Exploitative Autocratic)
2) พฤติกรรมผู้น าแบบเผด็จการอยา่งมเีมตตา (Benevolent Autocratic)
3) พฤติกรรมผู้น าแบบปรึกษาหารือ (Consultative)
4) พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative) 



แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ำ
5. ฮอยและมสิเกล (Hoy and Miskel,2001) ไดพ้ัฒนาทฤษฎีผู้น าทีเ่รียกว่า

ทฤษฎีเสนทางสู่เป้าหมาย (Path Goal Theory) ได้มีการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เป็นสถานการณ์และผลลัพธ์ของพฤติกรรมผู้น าไว้ 5 ประการ 

6. ฮำลปิน(Halbin) พฤติกรรมผู้น าตามทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ได้ศึกษาด้านพฤติกรรม
ผู้น าใน 2 ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตหรือพฤติกรรมที่เนน้งาน และศึกษาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับตัวบุคคลท่ี เรียกวา่ พฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ คือ 

1. มิติกิจสัมพันธ์
2. มิติมิตรสัมพันธ์



7. ยุคล์ (Yukl) ได้ขยายแนวคิดตอ่จากแนวคิดของแบลคและมูลตัน โดยพิจารณาผลสืบเนื่องจาก

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป ยุคล์ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสถานการณ์วา่ พฤติกรรมผู้น าจะตองมคีวามสัมพันธ์กับสถานการณ์เพราะสถานการณ์
จะมผีลกระทบตอ่ความส าเร็จของพฤติกรรมผู้น า ทั้งนี้ ยุคล์ได้พัฒนากรอบพฤติกรรมผู้น าท่ี
สามารถกก าหนดได้ 3 ประเภท พฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของยุคล์

1. พฤติกรรมผู้น าที่เน้นงาน (Task Oriented Behaviors)
2. พฤติกรรมผู้น าที่เนน้ความสัมพันธ์ (Relation Oriented Behaviors) 
3. พฤติกรรมผู้น าที่เน้นความเปลี่ยนแปลง (Change Oriented Behaviors)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ำ



พฤติกรรมผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ในการบริหารงานนั้น ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะใหทุกคนในหน่วยงาน 
มีพฤติกรรมร่วมกันหรือมีพฤติกรรมกลุม แต่การที่แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมร่วมกันได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงเป็นตัวน าที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสูก่ารมีพฤติกรรมกลุ่ม โดยผู้น าจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมสว่นบุคคลให้ไปในแนวทางเดียวกันแล้วใน
ที่สุดก็จะเกิดพฤติกรรมด้วย และเมื่อมีพฤติกรรมเป็นเช่นไรพฤติกรรมขององค์กรหรือพฤติกรรมของ
หน่วยงานก็จะเป็นเชน่นั้น 



งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กัลยำ นำมสงวน และคณะ (2557) เรื่อง พฤติกรรมของผู้น า การรับรู้ เจตคติของ
ผู้ร่วมงานและบรรยากาศขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการ
ท างานในหน่วยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พบว่ำ พฤติกรรมของผู้น ำและพฤติกรรมควำมรับผิดชอบมีควำมสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและกำรรับรู้ เจตคติของผู้ร่วมงำนและบรรยำกำศขององค์กรมี
ควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมควำมรับผิดชอบและประสิทธิภำพกำรท ำงำน



กัญจน์ณฏัฐ์ คงวิโรจน์ (2558) เรื่อง แบบของผู้น า พฤติกรรมของผู้น า แรงจูงใจของ
พนักงานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลในการท างานของธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

พบว่ำ ผู้บริหำรให้บุคลำกรทดลองใช้วิธีกำรใหม่ๆในกำรปฏิบัติงำน เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.24 รองลงมำ ได้แก่ ผู้บริหำร
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนให้ใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน มีควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.20 และผู้บริหำรเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกร 
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19   

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง



สุนันทำ ศรีบุญน ำ (2559) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

พบว่ำ พฤติกรรมผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดส ำนักส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 28 โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก อำจเป็นเพรำะผู้บริหำรโรงเรียนทุก
คนมีพฤติกรรมผู้น ำมำก เนื่องจำกผู้บริหำรโรงเรียนได้มีกำรแสดงควำมเชื่อมั่นในตนเองในกำร
ท ำงำน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัยและน ำเทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน สนับสนุนให้ครูได้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
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ฉัตรณรงค์ สุธรรมดี และเสกสรรค์ สนวำ (2560) เรื่อง พฤติกรรมผู้น ากับการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร พบว่ำ มีปัจจัย 3 ประกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพฤติกรรมผู้น ำกับพนักงำน ปัจจัยแรก มีสำเหตุมำจำกควำมสำมำรถของผู้น ำในกำร
จัดหำรำงวัลและกำรให้บทลงโทษซึ่งเป็นพฤติกรรมผู้น ำแบบแลกเปลี่ยน ปัจจัยที่สอง เป็น
ควำมสำมำรถของผู้น ำในกำรกระตุ้นจิตใจสมำชิกในองค์กำรและผลักดันให้สมำชิกในองค์กำร
ท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำร เป็นพฤติกรรมผู้น ำแบบสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงและ
ปัจจัยที่สำม พฤติกรรมของผู้น ำที่บริหำรงำนแบบปล่อยตำมสบำย มักจะขำดงำนเมื่อมี
เหตุกำรณ์ส ำคัญเกิดขึ้น
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วรัญญำ  พุทธคำวี (2562) เรื่อง พฤติกรรมผู้น าในศตวรรษ ปีท่ี 21 สู่การพัฒนา
องค์กรที่ย่ังยืน พบว่ำ พฤติกรรมผู้น ำ มีควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ร่วมงำน 
เนื่องจำกเป็นกำรแสดงศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำของผู้บริหำรให้เกิดควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ แก่
ผู้ร่วมงำนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหลำยในองค์กำร ตลอดจนวำงแผนและ
ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กำร ชี้แนะ สั่งกำร ควบคุมกำรด ำเนินงำน สำมำรถสรุปพฤติกรรม
ผู้น ำได้ 3 ลักษณะ คือ 1. พฤติกรรมมุ่งงำน 2. พฤติกรรมมุ่งควำมสัมพันธ์ 3. พฤติกรรมมุ่ง
กำรเปลี่ยนแปลง
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กรณีศึกษำ (Case Study)
โรงเรียนบา้นดู่เป็นโรงเรียนท่ีสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมปีท่ี 6 มีนกัเรียน 122 คน มี

ครู 9 คน ครูพิเศษ 1 คน ครูพี่เล้ียง 1 คน ไดรั้บรางวลัเศรษฐกิจพอเพียงระดบัประเทศ ปี 59 ส่วน
แทง็กน์ ้ าท่ีน ามาดดัแปลงนั้นช ารุด จึงคิดท าประโยชน์ และผูบ้ริหารคนเก่าไดเ้สนอใหทุ้บท้ิงแต่
ยงัไม่ไดด้ าเนินการ ต่อมาเม่ือ ก.ย. 58 โรงเรียนเป็นเจา้ภาพจดัประชุมกลุ่มโรงเรียนขาดหอ้งน ้า 
ผอ. และครู จึงคิดรีไซเคิลแทง็กน์ ้ า เป็นหอ้งสว้ม เพราะหอ้งสว้มในโรงเรียนมีไม่เพียงพอ จึงไป
ขอบริจาคกระเบ้ือง เคร่ืองสุขภณัฑ ์จากผูมี้จิตศรัทธาและชาวบา้น และจา้งช่างซ่ึงเป็นผูป้กครอง
นกัเรียนมาดดัแปลง ใชเ้วลาก่อสร้าง 1 เดือน งบประมาณหอ้งละ 5,000 บาท ส่วนแทง็กน์ ้ าหอ้ง
ส้วมครู นางจิรัญญน์นัท ์สิงห์ยงั ครูชั้น ป.2 บริจาคเงินรีไซเคิลติดกระเบ้ืองสวยงาม และ
ปรับปรุงหอ้งน ้านกัเรียนใหม่ทั้งหมด 4 หอ้ง จากส้วมซึมเป็นชกัโครก โดยใชง้บประมาณ 
200,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกศุลใหญ้าติพี่นอ้งท่ีล่วงลบั



ทั้งน้ี เน่ืองจากโรงเรียนไดรั้บงบประมาณในการก่อสร้างนอ้ย หากจะก่อสร้างหรือปรับปรุง
พฒันากม็กัจะขอบริจาคจากผูป้กครอง ชาวบา้น และผูมี้จิตศรัทธา และน าส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีไม่
ใชแ้ลว้มารีไซเคิลใหม่ โดยมีช่างเป็นผูป้กครองนกัเรียนมาก่อสร้างให ้และคิดค่าแรงราคาถูก ทั้งน้ี
ยงัไดเ้นน้ความสะอาดเป็นพิเศษ โดยอาคารเรียนและหอ้งเรียนตอ้งสะอาด สวยงาม และเป็น
ระเบียบ"ผมจะท ำทุกวิถทีำงทีจ่ะดึงดูดให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้อยำกมำเรียนที่โรงเรียน
ประจ ำหมู่บ้ำน โดยไม่ต้องส่งบุตรหลำนไปเรียนในตัวเมืองอดุรธำนี นอกจำกภูมิทศัน์ร่มร่ืน อำคำร
สะอำด ห้องเรียนสวยงำม มีห้องน ้ำเพยีงพอ กย็งัคดิเคร่ืองแบบนักเรียนใหม่ คล้ำยชุดนักเรียนใน
โรงเรียนต่ำงประเทศ เพือ่จงูใจผู้ปกครอง" นายเสรีชยั อุปพงศ์ ผอ.โรงเรียนบา้นดู่ กล่าว.

จำกกรณีศึกษำนี้ ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
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