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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 4) เพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน และประชากรคือ ผูบริหารโรงเรียน 48 คน ครู 608 คน กลุมตัวอยางคือ ผูบริหาร 48 คน 
ครู 234 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาไดแก
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาประกอบดวยคําถาม 55 ขอ วิเคราะหความแตกตางของระดับ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัย พบดังนี้ 

1)  ภาวะผูนํ าการ เป ล่ียนแปลงทางการ ศึกษาของ ผูบ ริหารโรง เ รียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมอยูระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ดานการเปนผูสราง
แรงดลใจ ดานการเปนผูมีบารมี ดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา ดานการเปนผูสราง
ความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล ดานการเปนผูกระตุนใชสติปญญา 2) ประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในระดับบุคคลและระดับองคกรมีการ
ปฏิบัติอยู ในระดับมาก  โดยครูจะใหความสําคัญในระดับระดับองคกรมากกว า บุคคล  
3) ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ปญหาคือ 
ผูบริหารบางคนใชพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควร
คํานึงถึงหลักการเปนผูมีบารมี อาศัยหลักการและทฤษฎีผสมผสานกับการใหขวัญกําลังใจ ดวย
ความเต็มใจอยางเปนกัลยาณมิตร 
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ABSTACT 

 
The objectives were 1) to study the effectiveness of a leadership of education 

transformation among school administrators in Ladkrabung District under jurisdiction of Bangkok 
Metropolitan Administration 2) to study the relation of a leadership of education transformation 
with the effectiveness of school administrators under jurisdiction of Bangkok Metropolitan in 
Ladkrabung District 3) to study the problems and suggestions of a leadership of education 
transformation among school administrators and teachers from   282 of subjects were leaderships 
of education 48 and teachers  234 . The Scales were used to collect data.SPSS was used to 
analyze the data . 

It was found from the study that 1) the effectiveness of a leadership of education 
transformation among school administrators in Ladkrabung District under jurisdiction of Bangkok 
Metropolitan Administration was overview at high level as following inspiring, influencing, 
professionalism, relationship with individual supporters and cognitive stimulation respectively.  
2) the most important problem was influence and the suggestion was that some of the 
administrators were the influences by threatening the staff to be obedient if not any punishment 
would be selected for them as well with the satisfaction of the administrators. Suggestions were 
that the administrators should be impartial and fair to let the staff pay their respect with no 
influence not by threatening; in this case they would not do their best for any responsibilities. 
They would conduct only quantity of the tasks not any human relationship. The administrators 
should interact with their staff intentionally. The professional was the good side of leadership. 
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Most of the administrators were professionals to manage the organizations with good results but 
the minority should be concerned as well to strengthen the professionalism for their 
administration. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

สถาบันการศึกษาเปนหนวยงานท่ีสําคัญท่ีสุดคือ โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งของสังคมท่ีมี
ภาระหนาท่ีจัดการศึกษาและใหการอบรมแก เด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคลากรที่เขารับบริการ เพื่อให
เปนมาตรฐานระดับท่ีสังคมตองการ (ภิญโญ สาธร, 2519: 110) มีผูนําคือ ผูบริหารสถานศึกษา เชน 
ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ ท่ีจะนําครูและโรงเรียนใหมีความเจริญกาวหนา (ชารี มณีศรี, 
2542: 135) และคุณวุฒิ คนฉลาด (2540: 11) กลาววา ผูนําในองคการเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความสําคัญท่ีทําใหองคกรอยูรอดปลอดภัย และทําใหงานประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังจะ
เห็นไดวาผูนําเปรียบเสมือนกุญแจดอกสําคัญขององคการ ท่ีจะเปนผูบันดาลใหงานสําเสร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแลว ถาองคกรใดขาดผูนําก็จะไมมีเข็มทิศในการนําทางใหเดินไปสู
ทิศทางท่ีตองการ สมพงศ เกษมสิน (2515: 89) กลาววา ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญตอการ
บริหารงาน เปนจุดรวมแหงพลังของสมาชิกขององคกร ความสามารถ และ ลักษณะของผูนํา มีสวน
สัมพันธกับปริมาณ และคุณภาพขององคกรซ่ึงสงผลใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน
หนวยงานนั้นๆ เปนอยางดี 

ผูบริหารคือ คน ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร เนื่องจากเปนผูใชปจจัยในการบริหาร
อ่ืนๆ ประกอบดวย เงิน วัสดุ ส่ิงของ และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากองคกรสามารถหาคนดีมี
ความรูความสามารถเขาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูดผูมีความรูความสามารถใหเขามาอยูรวมกัน
ปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานนั้นจะเจริญกาวหนาและบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว (สมาน
รังสีโยกฤษฎ, 2526: 1) ดังท่ี ธํารง บัวศรี (2506: 51-52) ไดกลาววา ครูใหญเปรียบเสมือนหัวใจของ
โรงเรียน สงเสริมความกาวหนาของการเรียนการสอน เพื่อใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ
ตองรับผิดชอบงานของโรงเรียนทุกระดับรวมท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ พรอมท้ังเปน
ผูนําดานตางๆ และในฐานะท่ีเปนผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําในดานการบริหารโรงเรียนและ
ดานการเรียนการสอน  จึงจํา เปนท่ีตองตระหนักถึงพฤติกรรมผูนํา เพื่อ ท่ีจะไดปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงานและบุคลากรในโรงเรียนใหเหมาะสมกับภารกิจในสวนท่ี
รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมาย (จํารัส นองมาก, 2531: 6-9) ดังนั้นการปฏิบัติงานของผูบริหาร
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ลักษณะผูนําหรือแบบของความเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารในลักษณะตางๆ กัน
การเลือกแบบของความเปนผูนําท่ีเหมาะสม ยอมนําไปสูการประสบผลสําเร็จขององคกร และถา
แบบของความเปนผูนําขององคกรไมเหมาะสม หรือการใชเทคนิคการจูงใจท่ีไมเหมาะสมก็อาจจะ
สงผลกระทบกับองคการได (กิตติมา ปรีดีดิลก, 2530: 209) ความเจริญกาวหนาของโรงเรียน 
ความสําเร็จของครู ตลอดจนผลงานของนักเรียนข้ึนอยูกับผลงานของทุกฝายรวมกัน แลวยังข้ึนอยู
กับภาวะผูนําตองเปนผูแสดงพฤติกรรมท่ีทําใหครูทุกคนปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถตาม
ศักยภาพ (ถวิล เกื้อกูลวงษ,2530: 209) ดังนั้นประสิทธิภาพขององคการข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูนํา
ของผูบริหารแตละคนวาจะมีความสามารถในการใชแรงจูงใจใหบุคคลในหนวยงานปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเต็มศักยภาพมากนอยเพียงใด จะเห็นไดจากพฤติกรรมของผูบริหารแตละคนนั้นมี
ความสามารถ ทัศนคติ และความเช่ือ จากสาเหตุเหลานี้เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพภายใน
การทํางานภายในองคกรแตกตางกัน เพราะมีความเช่ือวาทฤษฎีแหงส่ิงแวดลอมวา ผูนํามีคุณภาพ 
ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานยอมมีคุณภาพดวย (บรรจง ชูสกุลชาติ, 2533: 13) 

ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ดังจะเห็น
ไดจาก เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536: 235) กลาววา การบริหารงานน้ัน ผูบริหารการศึกษาตองทํา
หนาท่ีเปน ผูบริหาร หัวหนา และผูนําในการรวมพลังท้ังหลายเพื่อทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
หรือสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว  และเกิดประสิทธิผล  ภาวะผูนําเปนศิลปะ  หรือเปน
กระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตาม ในการท่ีจะใหผูตามมีความเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นภาวะผูนําจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งในการบริหารงาน เปน
กุญแจสําคัญท่ีทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานงานทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และรับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโรงเรียน
ในสังกัดท้ังหมด 435 โรงเรียนถูกควบคุมและบริหารงานโดยสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
กระจายอยูตามพ้ืนท่ีสํานักงานเขตท้ังหมด 50 เขต (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2548: 10)ซ่ึง
ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของ ผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จํานวนโรงเรียน 20 โรงเรียน จากการรับรูของ
ครูผูสอน ตามทฤษฎีของแบส และอาโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 )เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีจะ
สงผลตอการพัฒนาการศึกษาใหมีความเจริญกาวหนาในยุคปฏิรูปการศึกษาชาติ และตองปรับตัวให
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  

4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
และประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

 
1.3 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ในการศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  คร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงระดับของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง โดยศึกษาในระดับ
ตอไปนี้ 
 

                                ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
    
           
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1.1  กรอบความคิดในการวจิัย 

ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร 
1.  การเปนผูมีบารมี 
2.  การเปนผูสรางแรงดลใจ 
3.  การเปนผูกระตนใหใชสติปญญา 
4.  การเปนผูสรางความสัมพันธ 
     กับผูตามเปนรายบุคคล 
5.  ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
     ผูตามเปนรายบุคคล 
5.  ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 
1.  ดานการบริหารระดับบุคคล 
2.  ดานการบริหารระดับองคกร 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหา  ประชากร  กลุมตัวอยางและตัว

แปรที่จะศึกษาดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 

ประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง มีดังนี้ 

1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร 
1.1 การเปนผูมีบารมี 
1.2 การเปนผูสรางแรงดลใจ 
1.3 การเปนผูกระตนใหใชสติปญญา 
1.4 การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
1.5 ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 

2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  
2.1 ระดับบุคคล 
2.2 ระดับองคกร 

1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.4.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือบุคลากรของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในเขตลาดกระบัง จํานวน 20 โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย 
(1)  ผูบริหารโรงเรียน   จํานวน    48 คน 
(2)  ครู    จํานวน  608 คน 

1.4.2.2 กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดกระบัง จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางสุมของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610) 
เฉพาะกลุมตัวอยางครู รวมท้ังส้ิน 608 คนแยกตามกลุมไดดังนี้ 

(1)  ผูบริหารโรงเรียน   จํานวน    48 คน 
(2)  ครู    จํานวน  234 คน 

 
1.5 สมมุติฐานของการวิจัย 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 

เขตลาดกระบังนําเอาขอคนพบจากการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการโรงเรียน และ ผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง สามารถใชผลการวิจัยนี้เปนขอมูล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของภาวะผูนํา ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
บริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และสามารถสงเสริมตลอดจนรวมกัน
พัฒนาโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันใหมีใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน  

 
1.7 นิยามศัพท 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการใชอิทธิพลของ
ผูบริหารโรงเรียนในการนําองคกรไปสูเปาหมายประกอบดวย การเปนผูมีบารมี การเปนผูสรางแรง
ดลใจ การเปนผูกระตนใหใชสติปญญา การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล และ
ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 

การเปนผูมีบารมี หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี เปนท่ีเคารพ ยกยอง 
ศรัทธา ไววางใจ และเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรวมงานกัน บุคลากรในโรงเรียนพยายามท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูบริหารโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะในดานความมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมสูง มีความเฉลียวฉลาดและมุงม่ันพัฒนาโรงเรียน
ใหมีความเจริญกาวหนาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

การเปนผูสรางแรงดลใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนประพฤติเปนท่ีจูงใจใหเกิด
แรงบันดาลใจกับบุคลากรในโรงเรียน โดยการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือรนในการสรางเจตคติท่ี
ดีและการคิดในเชิงบวก สรางความหวังอยางชัดเจน ทําใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจท่ี
จะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนกระตุนใหบุคลากร
ในโรงเรียนใหตระหนักถึงปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนทําใหชวยกันคิดหาแนวทางใหมๆ มา
แกไขปญหาเพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม กระตุนใหรูจักคิดแกปญหาอยางมีระบบข้ันตอน และ
เปล่ียนมุมมองในการแกปญหา ใชเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน 

การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนมี
ภาวะในการวินิจฉัยบุคลากรในโรงเรียน โดยยึดความแตกตางระหวางบุคคลเปนหลัก ดูแลเอาใจใส
เปนรายบุคคลทําใหบุคลากรในโรงเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสําคัญโดยท่ีผูบริหารพยายาม
เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี 
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ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนมีขอมูลขาวสารท่ี
มากข้ึน เขาใจถึงความตองการและขอเรียกรองจากผูเกี่ยวของและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียมีมากข้ึน
และอาจจะมีเกิดความคิดแยงกัน ประกอบกับความไมแนนอนซ่ึงทําใหยากแกการเล็งเห็นผลลัพธยิ่ง
มีสูงมากข้ึน จึงจําเปนตองมีท้ังความรูดานเทคนิคการบริหาร และมีทักษะและประสบการณในดาน
การส่ือสารขอมูลและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลในระดับตางๆ เพื่อประสานความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน หมายถึง การบรรลุผลของการบริหารโรงเรียนท่ี
แสดงใหเห็นผลในการบริหารจัดการงาน 2 ดานคือ ดานการบริหารระดับบุคคล และดานการ
บริหารในระดับองคกร 

ประสิทธิผลการบริหารระดับบุคคล หมายถึง ผลของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีทํา
ใหเกิดคุณภาพครู  

คุณภาพครู หมายถึง ครูมีการวางแผนการสอนโดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกันระหวาง
เปาหมายท่ีตองการใหนักเรียนเรียนรู ทําได และเปนคนอยางไรในสังคม ดังนั้น การสอนของครู ไม
วาจะเปนกระบวนการสอน การวัดประเมินผลในชั้นเรียน จะตองสอดแทรกทักษะการคิด 
กระบวนการคิดในสาระการเรียนรูตางๆ รวมทั้งการบูรณาการขามสาระ การเรียนรูตองใหนักเรียน
เปนผูคิดและลงมือทํา ครูควรเร่ิมพัฒนานักเรียนจากระดับท่ีนักเรียนเปนอยู แลวคอย ๆ จัดการสอน
ใหทาทาย เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูของนักเรียน ครูอาจเปนผูท่ีเรียนรูรวมกับนักเรียนในเร่ืองนั้น ๆ 
ในขณะเดียวกัน ครูตองคิดสะทอนเกี่ยวกับการสอนของตน ใหเกิดความเขาใจในขอเดน ขอดอย 
ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ปรับปรุงวิธีการของตนใหเหมาะสม ทันสมัย ยืดหยุนเสมอ ภาคภูมิใจ
ในตนเอง และพัฒนาการสอนใหดีข้ึน ชักชวนเพ่ือนครูใหรวมกันพัฒนาการสอน เปนเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ประสิทธิผลของการบริหารระดับองคกร หมายถึง การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
และจากการรวมแรงรวมใจของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีการปรับปรุงระบบการทํางานท่ีเหมาะสม 
วางตัวบุคลากร มอบหมายหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพท้ังระยะส้ัน กําหนดเปาหมายท่ีสามารถ
ทําการบรรลุผล 

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการที่ปฏิบัติหนาท่ีในการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

ครู หมายถึง บุคลากรท่ีทําหนาท่ีปฏิบัติงานสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบังจํานวน 20 โรงเรียน 
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ประสบการณทางการบริหารโรงเรียน หมายถึง ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหาร
โรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

1) ประสบการณต่ํากวา 5 ป 
2) ประสบการณตั้งแต 5 ป ข้ึนไป 

 DPU



 
 

บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลของ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบังเพ่ือใช
เปนขอมูลและเปนแนวทางประกอบการดําเนินการวิจัยท่ีชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระตางๆ 
ใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะปรากฏวา มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก 
ผูวิจัยไดเรียบเรียง สรุป และนําเสนอ ดังนี้  

2.1 แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 

2.3 ประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
2.3.1 ประสิทธิผลระดับบุคคล 
2.3.2 ประสิทธิผลระดับองคกร 

2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1 แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษา 
กรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา ตั้งแตเร่ิมสถาปนาในป พ.ศ. 2515 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 องคการคือเทศบาลนคร
หลวงและองคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงองคการท้ังสองถือกําเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2514 
จากประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 24-25โดยเทศบาลนครหลวงยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษา
จากเทศบาลกรุงเทพและเทศบาลธนบุรี โดยท้ังสองเทศบาลรับโอนการจัดการศึกษามาจาก
กระทรวงศึกษาธิการต้ังแตป พ.ศ. 2480 ปจจุบันการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เปนอํานาจ

DPU



9 

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวมาตรา  29 (21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ มีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เชน 

1. การจัดการศึกษากอนประถมศึกษา มีการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยเล้ียงดูเด็ก  
มีสํานักงานอนามัยเปนผูดูแล และการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล มีสํานักการศึกษาดูแล 

2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและ
สํานักงานเขต มีโรงเรียนจํานวน 435 โรงเรียนกระจายอยูท่ัวพื้นท่ี 50 สํานักงานเขต 

3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เปดสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครจํานวน87โรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซ่ึง
สํานักงานเขตเปนผูดูแล 

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดแก วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณยอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักการแพทย 

5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดแก การฝกอบรมอาชีพระยะส้ันในโรงเรียน
อาชีพกรุงเทพมหานครและกลุมสนใจตามความเหมาะสม ซ่ึงอยูในความดูแลของสํานักพัฒนา
ชุมชน 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนท้ังหมด 435 โรงเรียนโดยมีสํานัก
การศึกษาเปนผูดูแล ซ่ึงกระจายอยูตามพื้นท่ี 50 สํานักงานเขตเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 
2528 เร่ืองการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2530 เร่ืองการแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2535 เร่ืองการแบงสวนราชการภายใน
หนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2548: 10) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผูนํา 
1. ความหมายของผูนํา 
นักวิชาการไดใหความหมายของคําวาผูนําไวอยางหลากหลายมีท้ังในสวนท่ีสอดคลอง

กันและแตกตางกันออกไป ดังนี้ 
ความหมายของผูนําตามพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน 2524: 207) 

หมายถึง “ผูใดก็ตามท่ีผูนําผูอ่ืนใหกระทําการอาจจะเปนโดยตนเองริเร่ิมแสดงพฤติกรรมกอน โดย
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การอํานวยการ จัดระเบียบ ควบคุมการกระทําของคนอ่ืนโดยใชเกียรติภูมิอํานาจหรือตําแหนงของ
ตน” 

ผูนํา (leader) หมายถึง สมาชิกของกลุมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอคนอ่ืนๆ ในกลุม เปนผูท่ี
แผอิทธิพลไปยังคนอ่ืนมากกวาท่ีผูอ่ืนจะแผอิทธิพลมายังตน และสมาชิกคนอ่ืนๆ ยอมรับโดยสมัคร
ใจวาบุคคลนี้เปนผูนําของกลุม และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ตองการได ผูนําอาจไดรับ
ตําแหนงมาโดยการแตงต้ังหรือเลือกตั้ง หรือยกตัวเองข้ึนมาเปนผูนําก็ได แตสมาชิกกลุมยอมรับวา
เปนผูนําดวยความจริงใจ 

Tennenbaum and Others (1961: 24) กลาวไววา ผูนํา คือบุคคลใดบุคคลหน่ึงในบุคคล
หลายคนท่ีมีอํานาจ อิทธิพล ตลอดจนมีความสามารถในการจูงใจคนใหบุคคลปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ความตองการ และคําส่ังของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของ
คนอ่ืน 

McFarland (1979: 214-215) ไดกลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการใช
อิทธิพลท่ีเหนือกวาคนอ่ืนใหทํางานในระดับตางๆ  ท่ีตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีตองการได 

Halpin (1966: 27-28) ไดใหความหมายของ ผูนําโดยจําแนกตามลักษณะดังนี้ 
1. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือกวาคนอ่ืนๆ  
2. ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน 
3. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการทํางานใหหนวยงานดําเนินไปสู

เปาหมายท่ีวางไว 
4. ผูนํา หมายถึง ผูซ่ึงไดรับเลือกจากผูอ่ืนใหเปนผูนํา 
5. ผูนํา หมายถึง ผูซ่ึงดํารงตําแหนงผูนําในหนวยงานหรือดํารงตําแหนงหัวหนาสายงาน 
Stogdill (1974: 43) ไดกลาววา ผูนํา คือ ผูนําจะเปนบุคคลท่ีผูกพันกลุมเขาดวยกัน และ

เปนตัวกระตุนใหกลุมผูรวมงานแสดงความสามารถสูงสุดเพื่อสรางผลงานใหเต็มท่ีตามศักยภาพ 
Terry (1977: 410) ไดกลาววา ผูนํา คือ ผูท่ีใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาท่ีในความสัมพันธ 

ซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการ
ติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตามวัตถุประสงค 

Koontz and Donnell (1959: 434) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ ผูท่ีมีอิทธิพลและใช
อิทธิพลนั้นใหผูอ่ืนทําตามเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

คําวา “ผูนํา” (Leader) ปรากฏอยูในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของออกซฟอรด (Oxford 
English Dictionary) ในราวป ค.ศ. 1300 (ทองหลอ เดชไทย, 2544: 9) และตามพจนานุกรมฉบับ
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เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (2530: 358) ไดใหความหมายคําวา “ผูนํา” หมายถึง “หัวหนา” เปน
ความหมายท่ีส้ันมาก การศึกษาเร่ืองของผูนํายังเปนปริศนาสําหรับนักวิชาการและบุคคลท่ัวไป 
นักวิชาการไดพยายามศึกษาเร่ืองของผูนําอยางตอเนื่องโดย Stogdill (1974 อางถึงใน ทองหลอ  
เดชไทย, 2544: 12) ไดแบงงานวิจัยเปน 2 ชวง คือ ชวงแรกระหวาง ค.ศ. 1904–1947 (พ.ศ. 2547–
2490) ชวงท่ีสองระหวาง ค.ศ. 1948–1970 (พ.ศ. 2491–2513) ผลการวิจัยในชวงแรก พบวาผูนํามี
สวนรวมอยางจริงจังในการจัดระเบียบงานและดําเนินการจนงานสําเร็จนั้นมีความฉลาด รูสึกไวตอ
ความตองการและความตั้งใจของผูอ่ืน เขาใจสถานการณไดเปนอยางดีพรอมท้ังมีอุปนิสัยท่ีจําเปน 
เชน ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความคิดสรางสรรค (Initiative) ความมุงม่ัน (Persistence) 
และความมั่นใจในตนเอง (Self–Confidence) 

สําหรับผลการวิจัยในชวงท่ีสองพบวา ผูนํา คือ ผูท่ีมีความสามารถในการจัดระเบียบ
งานและความกระฉับกระเฉงในการใหความรวมมือ โดยมีแรงผลักดันอันแรงกลาตอความ
รับผิดชอบและการทํางานใหสําเร็จ มีชีวิตชีวา และมุงม่ันในการบรรลุวัตถุประสงค และริเร่ิมใน
การแกปญหา มีแรงผลักดันในการใชความคิดสรางสรรคเพื่อสถานการณทางสังคม เช่ือม่ันใน
ตนเอง และมีเอกลักษณสวนตัว เต็มใจรับผลกระทบจากการตัดสินใจและการกระทําพรอมในการ
ดูดซับความเครียด พรอมท่ีจะทนตอความอึดอัดและความลาชา มีความสามารถในการกระตุน
พฤติกรรมผูอ่ืน และสามารถจัดโครงสรางระบบสังคมตามท่ีตองการ (ทองหลอ เดชไทยฐ 2544: 
12-13) 

คุณวุฒิ คนฉลาด (2540: 11)ไดใหความหมายผูนํา เปนผูมีพลังอํานาจสามารถโนมนาว
จิตใจคนอ่ืนใหทําตาม โดยอาศัยคุณงามความดี เรียกวา “พระคุณ” โดยไมตองมีตําแหนงเหมือนกับ
ผูบริหาร 

อัญชลี เหลืองออน (2540: 16) ไดใหความหมายผูนํา คือ บุคคลท่ีเปนหัวหนากลุม เปน
กลุมบุคคลท่ีสามารถจูงใจใหคนในกลุมปฏิบัติตามความตองการของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

อยางใดอยางหน่ึงขององคการ อาจใชอิทธิพลของตําแหนงหนาท่ี หรือความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปนเคร่ืองมือเพ่ือใหงานประสบสําเร็จตามท่ีจุดมุงหมายมุงหมายท่ีตั้งไว 

อําไพ อินทรประเสริฐ (2542: 3) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ ผูท่ีมีอํานาจหรือมี
อิทธิพลเหนือการกระทําของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการจูงใจ การตัดสินใจ การ
ประสานสัมพันธ การติดตอส่ือสารฯลฯ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของความศรัทธา 
การยอมรับ โดยผูนําอาจไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการหรือไมก็ได 
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เศาวนิต เศาฌานนท (2542: 2) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับการแตงต้ัง 
หรือการเลือกต้ัง หรือการยกยองจากกลุม ใหทําหนาท่ีของตําแหนงผูนํา เชนการช้ีแนะ การส่ังการ 
และชวยเหลือในกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามจุดประสงคท่ีตั้งไว 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 31) กลาวถึงไว 2 ลักษณะ คือ ผูนํา เปนบุคคลท่ีทําให
องคกรประสบความกาวหนา และประสบผลสําเร็จ โดยเปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา อีกลักษณะหนึ่ง ผูนํา คือ บุคคลซ่ึงกอใหเกิดความมั่นคงและ
ชวยเหลือบุคคลตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

Schwart (1980 อางถึงใน อําไพ อินทรประเสริฐ, 2542: 2) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ
ผูมีศิลปะของการบอก ช้ีแนะ ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามหนาท่ีดวยความเต็มใจ 
และกระตือรือรน ซ่ึงเปนการเนนเร่ืองการใชศิลปะเพ่ือใหเพื่อนรวมงาน ลูกนองปฏิบัติตามดวย
ความเต็มใจ 

ภิญโญ สาธร (2526: 256) ใหคํานิยามของ ผูนําจะตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
1. ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุมคนหลายคนท่ีมีอํานาจหรือ อิทธิพล ตลอดจน

ความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติงานตามความคิดเห็น ความตองการของเขาได 
2. ผูนํา คือ ผูท่ีมีอํานาจเหนือในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
3. ผูนํา แตกตางจากหัวหนางานหรือผูบริหารสองคนนี้อาจเปนคนๆ เดียวกันได แตไม

จําเปนเสมอไปหัวหนางานหรือผูบริหารหลายคนมีอํานาจหนาท่ีโดยตําแหนงแตไมใชผูนําท่ีแทจริง
เปนคนอ่ืนท่ีไมใชผูบริหารแตมีอํานาจ อิทธิพล และมีความสามารถจูงใจคนใหประพฤติปฏิบัติตาม
ความคิด ความตองการ หรือคําส่ังของเขาไดท้ังๆ ท่ีเขาไมมีอํานาจโดยตําแหนง 

สงวน นิตยารัมภพงศ และสุทธิลักษณ สมิตะสิริ (2544: 1) ไดใหความหมายของ ผูนํา
วา คือ ผูมีอิทธิพลสามารถทําใหผูคนเดินตามและทําตามในส่ิงท่ีส่ังท่ีผูนําพยายามจะนําใหทํา
สามารถทําใหคนเดินตาม และการเดินตามนั้นมิไดหมายความวาทํากันเฉพาะในขณะท่ีผูนํานั้นๆ มี
อํานาจอยู สามารถทําใหเกรงกลัวจึงเดินตามในส่ิงท่ีผูนําส่ังใหทําแมวาผูนํานั้นๆ ไมไดอยูในอํานาจ
แลวผูคนก็ยังเดินตามทําตาม หรือปฏิบัติเปนไปแบบอยางสอดคลองกัน 

อานันท ปนยารชุน (2544: 26-27) ไดใหความหมายวา ผูนําไมใชผูท่ีจะนําคนอ่ืน แต
ผูนําท่ีดีคือผูท่ีผูอ่ืนอยากเดินตาม การท่ีจะเปนผูนําได และเปนผูนําท่ียั่งยืน ส่ิงท่ีขาดไมไดก็คือ
ความรูสึกผิด ความรูสึกชอบ รูสึกไมควร โดยส่ิงท่ีเปนตัวควบคุมการกระทําของตนเองนั้นสําคัญ
ท่ีสุด คือคุณธรรมและจริยธรรม 
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พระธรรมปฎก (2544: 2) ไดใหความหมายของผูนําวา คือ บุคคลท่ีจะมาประสานชวย
ใหคนท้ังหลายรวมกันโดยไมวาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือการกระทํารวมกันก็ตาม ใหพากัน
ไปดวยดี สูจุดหมายท่ีดีงาม 

Burby (1972: 43-46) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือบุคคลท่ีมีความสามารถชักจูงใหคน
อ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันในตัวเขา สามารถชวยคล่ีคลายความตึง
เครียดตางๆ ลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดหมายท่ีตั้งเอาไว 

Halpin (1986: 34) ไดใหความหมายของ ผูนําคือ บุคคลท่ีดํารงตําแหนงหัวหนางานมี
บทบาทหรืออิทธิพลในหนวยงานมากกวาผูอ่ืน อาจมีตําแหนงทางการบริหาร โดยการแตงตั้ง 
เลือกต้ัง หรือโดยบทบาทของตนเอง ทําหนาท่ีในการส่ือสาร ช้ีแนะใหกลุมปฏิบัติเพื่อใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไวในหนวยงานหนึ่งอาจมีผูนําหลายระดับ แต
ตองข้ึนอยูกับผูนําสูงสุดเพียงคนเดียวโดยข้ึนอยูกับความสามารถของการเปนผูนํา 

ความสามารถของการเปนผูนํา หมายถึง การรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะ
ตางๆ ท่ีตนมีและจําเปนตอการทํางาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายในการ
ทํางานท่ีวางไว นอกจากนี้รวมถึงความสามารถในการยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในองคกร เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ และดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
เพื่อประโยชนขององคกร ดังนั้น ความสามารถของการเปนผูนําจึงมุงเนนการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 
ประการ ไดแก การพัฒนาตนเอง (self–development) และ การพัฒนาบุคคลอื่น หรือพนักงานใน
องคกรของตน (others development) 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  การมุงเนนการพัฒนาความสามารถของการเปนผูนํา 
 
ท่ีมา : ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2549: 10) 

ความสามารถของการเปนผูนํา 
(Leadership  competencies) 

การพัฒนาตนเอง 
(Self–development) 

 

การพัฒนาบุคคลอ่ืน 
(Others  development) 
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เม่ือทราบความสําคัญและความหมายของความสามารถของการเปนผูนําแลว คําถามท่ี
ตามมาคือ เราจะทราบไดอยางไรวา เราในฐานะผูนําคนหนึ่ง (ไมเกี่ยวกับตําแหนงและคํานําหนา
ตําแหนง) มีความสามารถของการเปนผูนําอยูในระดับใด และจะทราบไดอยางไรวาอะไรท่ี
จําเปนตองปรับปรุง อะไรท่ีจําเปนตองรักษาไวหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ในทางตรงกันขามถาเราอยูใน
ฐานะท่ีปรึกษาองคกร (consultant) เราจะทราบไดอยางไรวาอะไรคือความสามารถในการเปนผูนําท่ี
จําเปนและสําคัญของผูนําในองคกรใดองคกรหนึ่ง โดยคําตอบท่ีเหมาะสมสําหรับประเด็นนี้คือ 
รูปแบบและลักษณะขององคกรเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นอาจไมมีมาตรฐานท่ีแนชัดสําหรับทุก
องคกรวาอะไรเปนความสามารถหลักทางการเปนผูนําท่ีจะเปนในการทํางาน แตละองคกรมีความ
ตองการท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและประเภทธุรกิจของตน ดังนั้นแตละแหงตองหาความ
ตองการของความสามารถทางการเปนผูนําท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรของตน เชน ธุรกิจธนาคาร 
หรือประกันภัย อาจตองการผูนําท่ีมีความสามารถหลักๆ ในเร่ืองของความซ่ือสัตย ศีลธรรม และ
การกลาตัดสินใจ มากกวาความสามารถในดานอ่ืนๆ ก็เปนได (Conger และ Ready, 2004) 

นอกจากนี้ในองคกรท่ีอยูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน อาจมีความตองการในเร่ือง
ความสามารถในการเปนผูนําท่ีแตกตางกันก็เปนได เชน บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัท
ในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงอาจมีเร่ืองของคานิยมหลักและวัฒนธรรมของชาติเปนตัวกําหนดความแตกตาง
ในประเด็นนี้ อยางไรก็แลวแต สมมติวาธุรกิจของท้ัง 2 ประเทศตองการท่ีจะลงทุนหรือทําการคา
รวมกัน ก็จําเปนท่ีจะตองพิจารณาถึงการสรางความสามารถของการเปนผูนํา ที่เปนจุดเช่ือมในการ
ทําธุรกิจ เชน ความสามารถทางดานการมองโลกแบบโลกาภิวัตน (globalization) หรือความเขาใจ
ในเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) เปนตน นอกจากนี้ประเด็นท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงของเร่ืองความสามารถทางการเปนผูนํา ก็คือ ไมวาความสําเร็จของธุรกิจในอดีตจะ
เกิดข้ึนเพราะความสามารถในเร่ืองใดก็ตาม ผูนําไมสามารถยืนยันไดวา ความสามารถเหลานั้นจะ
นํามาสูความสําเร็จในอนาคตได ดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ผูนําตองมีการปรับเปล่ียน
ความสามารถของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับเหตุการณตางๆ มากยิ่งข้ึน โดยไมท้ิง
ความสามารถหลักของการเปนผูนํา 

การวิเคราะหความสามารถของการเปนผูนํา 
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2549: 10-22) ผูนําหลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ืองความสามารถ

ของการเปนผูนํา จะทราบไดอยางไรวาความสามารถที่ตนมีเหมาะสมกับการทํางานในองคกรของ
ตนมากนอยเพียงใด นอกจากน้ีผูนําหลายๆ คนอาจมองไมเห็นภาพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถ
ของการเปนผูนําของตน เพราะไมเคยมีโอกาสไดพิจารณาถึงความสามารถท่ีใชออกมาโดยอัตโนมัติ 
ซ่ึงทําใหงานสามารถผานพนหรือสําเร็จไปดวยดี นอกจากนี้ยังมีผูนําอีกหลายๆ คนท่ีไมเคยประเมิน
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ถึงศักยภาพภายในและนอกท่ีจรเองมีอยูเลย ซ่ึงประเด็นนี้ถือเปนขอบกพรองของเร่ืองความสามารถ
ของการเปนผูนํา เพราะผูนําจะไมสามารถนําองคกรไปถึงจุดหมายปลายทางได หรือประสบ
ความสําเร็จอยางท่ีมุงหวังไว ถาไมทราบถึงจุดออนและจุดแข็งของตนเองเสียกอน 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการกาวข้ึนเปนผูนําท่ีเปยมดวยความสามารถ 
คือ ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง (self–analysis) และ ยอมรับในตนเอง (self–acceptance) 

ข้ันตอนการวิเคราะหความสามารถของการเปนผูนํา 
1. ข้ันแรก ของกระบวนการวิเคราะหความสามารถของการเปนผูนํา คือ การวิเคราะห

ความสัมพันธของจุดแข็งและจุดออนของตนวาเกิดข้ึนเพราะสาเหตุใด ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
จุดแข็งและจุดออนของความสามารถของการเปนผูนํา ไดแก 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสามารถของการเปนผูนํา 
 
ท่ีมา : ชัยเสฏฐ  พรหมศรี (2549: 13) 
 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 
ผูนําเกิดท่ีไหน ถูกเล้ียงดูในกลุมคนหรือครอบครัวแบบไหน ถ่ินท่ีอยูอาศัยเปนอยางไร 

มีวัฒนธรรม ความเช่ือท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตและการทํางานอยางไร ปจจัยทางวัฒนธรรมเปน
ตัวกําหนดความสามารถในการทํางานไดเปนอยางมาก เชน คนไทยท่ีเติบโตมากับวัฒนธรรมที่ออน
นอม สุภาพ ใหการเคารพผูอาวุโส และเกรงใจ มักจะพยายามเผชิญหนาอยางรุนแรง หรือพยายาม
หาทางออกในรูปแบบท่ีประนีประนอมมากกวาบุคคลท่ีอยูในวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีเนนการโตเถียง

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

ความสามารถของ

การเปนผูนํา 

ปจจัยทางสังคม ครอบครัว

และกลุมเพ่ือน 

ปจจัยทาง  
บุคลิกภาพ 

ปจจัยทางการศึกษา 
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และเอาชนะกันดวยเหตุผล โดยไมคํานึงถึงความอาวุโสเทาใดนัก รวมท้ังอาจไมคอยกลาตัดสินใจ
เหมือนกับบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรมตะวันตกดวยเชนกัน 

ปจจัยทางบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพเปนสวนท่ีไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยดานตางๆ มากมาย ซ่ึงสงผลตอ

คุณลักษณะ หรือการแสดงออกเปนผูนํา ถาผูนําท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ไมชอบคบคาสมาคมกับ
ใคร ก็อาจไมเหมาะกับงานขายหรืองานตลาด ท่ีตองพบปะผูคนมากหนาหลายตาในแตละวัน เปน
ตน อยางไรก็ตามพื้นฐานหรือการพัฒนาบุคลิกภาพสามารถทําไดโดยการเขารับการฝกอบรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนบุคลิกภาพใหดีข้ึน เพื่อวางตัวในสังคมไดมากข้ึน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มข้ึน 

ปจจัยทางสังคม ครอบครัวและกลุมเพื่อน 
กลุมเพื่อน และครอบครัวมีอิทธิพลตอความสามารถของผูนําเปนอยางมาก ทําไม

ผูปกครองบางคนถึงอยากใหลูกตนเองไดเขาศึกษาในโรงเรียนดีๆ ท่ีมีลูกของคนท่ีมีระดับ มีฐานะ
เขามาเรียน นี่เปนเพราะสภาพแวดลอมและกลุมคนเหลานี้ จะชวยสงเสริมกันและกัน และมีโอกาส
ท่ีจะไดเห็นโลกกวางมากกวาคนอ่ืน อันเนื่องมาจากฐานะท่ีบานสงเสริมใหสามารถกระทําได 
ในทางตรงกันขามถาผูนําเคยอยูในกลุมเพื่อนท่ีไมดี เชน กลุมท่ีไมเคารพกติกาหรือกฎหมาย หรือ
กลุมท่ีไมเห็นศีลธรรมเปนเร่ืองสลักสําคัญ ก็อาจสรางอิทธิพลในเร่ืองความไมชอบธรรมในการ
ดําเนินชีวิต และการทํางานใหเกิดข้ึนไดงาย 

ปจจัยทางการศึกษา 
การศึกษาเปนตัวกําหนดความสามารถของผูนําท่ีแตกตางอยางชัดเจน เพราะระดับ

การศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีผูนําสําเร็จมาเปนเคร่ืองช้ีวัดความเหล่ือมลํ้าในเร่ืองความสามารถ
ไดเปนอยางดี เพราะตัวบุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และกลุมผูเรียนท่ีมีศักยภาพแตกตางกัน  
จะทําใหไดรับประสบการณ และวิธีคิดท่ีไมเหมือนกัน อันนําไปสูการสรางความแตกตางในการ
ทํางาน และการดําเนินชีวิตท่ีไมเหมือนกันไดในระดับหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม การพิจารณาจุดออนและจุดแข็งของผูนําตองกระทําโดยพิจารณาจากทุก
ปจจัย ไมใชเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งเทานั้น เพื่อท่ีจะไดทราบถึงตัวตนท่ีแทจริงใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. ข้ันท่ี 2 ซ่ึงผูนําทุกคนตองทํา เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองตอไปในอนาคต ก็คือการวิเคราะหตนเอง โดยนําทฤษฎีหนาตางของ โจฮารี มาวิเคราะห
เพื่อท่ีจะไดขอมูลที่ชัดในแตละดาน 

3. ข้ันท่ี 3 เปนข้ันตอนการวิเคราะหความสัมพันธของจุดออนและจุดแข็งของผูนําใน
องคกร เพราะเม่ือผูบริหารสามารถวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของตนเองได และนําไปสูการปรับ
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จุดออนก็จะสงผลดีตอองคกร และตองไมลืมวา ความสามารถทางการเปนผูนํานั้น จะตองยึดหลัก
ในการพัฒนาตนเองและบุคคลอ่ืนไปพรอมๆ กันและส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด 2 ประการตอการเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไดแก 

ความนาเช่ือถือและความเช่ือม่ัน ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญตอการสรางความพึงพอใจแก
พนักงานในองคกร 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของการเปนผูนํา ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประการท่ีเปน
กุญแจไขไปสูความนาเช่ือถือและเชื่อม่ันขององคกรชวยใหพนักงานเขาใจกลยุทธการทําธุรกิจของ
บริษัทท้ังหมดชวยใหพนักงานเขาใจวา เขาจะมีสวนรวมตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได
อยางไรแบงปนขอมูลกับพนักงานใหมในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับบริษัท เพื่อใหทราบวาบริษัทและ
พนักงานในแตละแผนกมีการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง 

สรุปไดวา ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพล และมีความสามารถในการช้ีนําผูอ่ืนไดอยางมี
ศิลปะ มีการแนะนํา ตลอดจนการโนมนาวและการสรางแรงจูงใจใหยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ
ตามดวยความศรัทธา ตลอดจนวิธีการจูงใจใหคนอ่ืนปฏิบัติตามดวย ความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุจุด
หมายความตองการท่ีกําหนดไวโดยผูนําอาจจะไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการหรือไมเปน
ทางการก็ได 

คุณลักษณะผูนํา 
การเปนผูนําท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้นยิ่งเปนเร่ืองยากแตก็นาจะใหเปนแนวทางไววา

ผูนําท่ีดีนั้นจะตองสามารถกํากับหรือสงอิทธิพลใหคนทุมเทความสามารถ และทํางานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคได โดยท่ีเขาพอใจในส่ิงท่ีเขากระทําอยู คุณลักษณะของการเปนผูนําท่ีดีนั้น 

Sturs (1991) ไดสรุปวา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี มีดังน้ี (1) คํานึงถึงมาตรฐานการทํางาน 
(2) เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศัยได (3) มีความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง (4) มีความ
รับผิดชอบ (5) มีความสามารถท่ีจะแสดงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ (6) มีวินัยในตนเอง (7) มีมโนภาพ 
(8) มีมนุษยสัมพันธดี (9) มีความสามารถในการส่ือความคิด (10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  
(11) มีสติปญญา (12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน (13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล 

ผลการวิจัยของ Stogdill (1974) ไดกําหนดลักษณะของผูนําท่ีดีไววา 6 ดานคือ  
(1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics) ผูนําเปนผูท่ีแข็งแรง มีรางกายเปนสงา (2) ภูมิหลัง
ทางสังคม (social background) ผูนําเปนผูท่ีมีการศึกษารวมท้ังสถานะทางสังคมดี (3) สติปญญา 
ความรู ความสามารถ (intelligence) ผูนําเปนผูท่ีมีสติปญญาสูง มีการตัดสินใจดี และมีทักษะในการ
ส่ือความหมายและการพูด (4) บุคลิกภาพ (personality) ผูนําเปนผูท่ีมีความตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุม

DPU



18 

อารมณได มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค มีจริยธรรม มีความเช่ือม่ันในตนเอง (5) ลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับงาน (task-related characteristics) ผูนําเปนผูมีความปรารถนาจะทําดีท่ีสุด ปรารถนาท่ี
จะรับผิดชอบ ไมยอทอตออุปสรรคและความยากลําบาก มุงท่ีงาน (6) ลักษณะทางสังคม (social 
characteristics) ผูนําเปนผูท่ีปรารถนาจะรวมมือกับคนอ่ืน มีเกียรติ และเปนท่ียอมรับของสมาชิก
และคนอ่ืนๆ มีมนุษยสัมพันธ เขาสังคมไดเกง 

สมใจ เขียวสด (2533) ไดพบวาคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูนํามี 4 ประการคือ  
(1) ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนมิตรอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดหลักพรหมวิหารธรรม (2) 
สรางความรัก ความศรัทธา แกผูใตบังคับบัญชา โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (3) ไมอาฆาต
พยาบาท หรือกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชา (4) เปนท่ีพึ่งแกผูใตบังคับบัญชา เม่ือมีขอผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็พรอมท่ีจะใหอภัยและชวยช้ีแนะแนวทางแกไขไมทอดท้ิง 

คุณลักษณะของผูนําท่ีดีมีมากมายหลายประการ แตกตางกันไปแลวแตวาจะมองใหผูนํา
มีคุณลักษณะดีเดนในดานไหน คุณลักษณะของผูนําจึงแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมและ
สถานการณตางๆ ผูนําท่ีดีของสังคมหนึ่งจะนําไปใชกับลักษณะของสังคมอีกแบบหนึ่งยอมเปนไป
ไดยาก ผูนําท่ีดีจะตองรูจักปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณ หนาท่ีสําคัญก็คือจะตองใหผูรวมงาน
เกิดความรูสึกสบายใจในการทํางาน และผลงานของสถาบันจะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ฉะนั้น
สภาพแวดลอมและสถานการณจึงมีสวนในการกําหนดคุณสมบัติของผูนํา จากแนวคิดของนัก
การศึกษาหลายทานพอจะสรุปคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไววาตองประกอบดวย (1) สติปญญา  
ไหวพริบ ปฏิภาณ (2) การศึกษาเรียน ความรู ความสามารถ (3) บุคลิกภาพลักษณะนิสัยสวนตัว  
(4) สุขภาพอนามัย รางกายสมบูรณ (5) ความรับผิดชอบในหนาท่ี (6) มีสวนรวมในกิจกรรมและ
สังคม (7) มีศิลปะในการบริหารงาน 

จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะท่ีผูบริหารควรมี
ไดแก การมีสุขภาพดี มีความสุขุม มีความริเร่ิม มีการสังคมดี มีบุคลิกท่ีเหมาะสม มีความรู มีมโน
ธรรม มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ มีความยุติธรรม ไมเห็นแกตัว มีความเด็ดขาด มีความ
รอบคอบ ไมประมาท มีความซ่ือสัตยและมีความสงบเสงี่ยม มีศีลธรรมและคุณธรรม อยางไรก็ตาม 
การเปนผูนํานั้นก็ไมไดยากและงายเกินไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูนําแตละคนจะยึดหลักอะไรเปนเกณฑใน
การประพฤติปฏิบัติ การจะเปนผูนําท่ีดีนั้น ตองอาศัยหลักตางๆ ผสมผสานกันอยางเหมาะสมเพ่ือให
การดําเนินงานสําเร็จลุลวงลงดวยดี 

แกวขวัญ วัชโรทัย (2541, อางถึงใน ธวัชชัย เปรมปรีดิ์, 2543: 109) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะของผูนําวาควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีอัธยาศัยดี มีเพื่อนฝูง มิตรสหายคบหาสังคม 
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2. รูจักตนเอง รูการประมาณตน การวางตนใหเหมาะสม 
3. ตัดสินใจในทางท่ีเหมาะสม รักความยุติธรรม ไมหูเบา มีจิตใจเมตตากรุณา 
4. จดจําความผิดพลาดไวเปนบทเรียนและจดจําผลดีเลิศไวเปนหลักในการปฏิบัติ

ตอไป 
5. ยอมรับคําตักเตือนจากผูอ่ืน 
6. มีชัยชนะดวยใจสุภาพ และพายแพอยางใจเย็น 
7. กลาท่ีจะทําใหส่ิงท่ีไดรับมอบหมายแมวาจะเปนของใหม 
8. กลาเผชิญความกลัวดวยใจบริสุทธ์ิ 
9. ระงับอารมณดวยสติปญญา แสดงกริยามารยาทใหเปนปกติเม่ือมีความโกรธ 
พระธรรมปฎก (2544: 22) ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําไววา 
1. ตัวเองตองดี ตองเปนแบบอยางได 
2. ตองมีกัลยาณมิตร  ตองหา ท่ีปรึกษา  และผู ร วมการรวมงานท่ีดี  มีความรู 

ความสามารถและแสวงหาปญหาเพิ่มเติมอยูเสมอ 
3. ตองเปนคนไมประมาท 
4. ตองเปนคนท่ีมีความเขมแข็ง ความกระตือรือรนเอาใจใสถึงแมมีอุปสรรคมีภัย

อันตรายมีปญหาก็ไมยอทอวางตัวเปนหลักได ไมหวั่นไหวไปตามเสียงขู 
5. ตองทําได และชวยใหคนอ่ืนทําได 
6. ตองเปนคน มองกวาง มองไกล ใฝสูง ซ่ึงเปนลักษณะทางปญญา คนท่ีเปนผูนํานั้น

แนนอนวาปญญาสําคัญท่ีสุด 
สรุปไดวาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี คือความมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ มีการศึกษาดี 

มีคุณธรรม มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเช่ือม่ันในตนเองมีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ
ดี ไมเห็นแกตัว มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และเปนผูท่ีมีจิต
สาธารณะ 

บทบาทหนาท่ีของผูนํา 
ผูนําแตละคนมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามบทบาทของตนดังท่ี ภิญโญ  

สาธร (2526: 6-9) ไดเสนอบทบาทและหนาท่ีของผูนําโดยท่ัวไปวามีฐานะ ดังตอไปนี้ 
1. ผูนําในฐานผูบริหาร บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญท่ีสุดของผูบริหาร คือ 

กําหนดนโยบายซ่ึงหมายถึง ความตองการของหนวยงานการกําหนดวัตถุประสงคของงานและการ
ประสานงานใหหนวยงานยอยตางๆ ลงมือทํางานประสานสัมพันธตามแนวทางท่ีพึงประสงค 
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2. ผูนําในฐานะผูวางแผน ปกติผูนํา หรือผูบริหารตองมีความสามารถในการวางแผน
ดวยเนื่องจากแผนงานสําเร็จก็ เทากับงานสําเร็จตามความหวังของผูใตบังคับบัญชา  อยู ท่ี
ความสามารถของผูนําหรือผูบริหารท่ีจะวางแผนท่ีดีใหเขาปฏิบัติไดดวยความราบร่ืนเรียบรอย  
แตไมไดหมายความวาผูนําหรือผูบริหารจะวางแผนเสียเองคนเดียว ตรงกันขามจะตองขอความ
รวมมือจากผูอ่ืนท่ีรวมงานดวยเสมอ 

3. ผูนําในฐานะผูกําหนดนโยบายของหนวยงาน ดังนั้น ผูนํา หรือผูบริหารจึงตองเปน
คนกําหนดเอง มิใชใหบุคลากรอ่ืนที่เปนเพียงลูกจางหรือพนักงานมากําหนด 

4. ผูนําในฐานะผูชํานาญการ ผูนํา หรือผูบริหารทุกคนอยางนอยควรจะมีความรูความ
ชํานาญโดยตรงอยางใดอยางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในหนวยงานท่ีตนเปนผูนํา หรือผูบริหาร เพราะผูอยู
ใตบังคับบัญชาของทุกหนวยงานยอมหวังวาหัวหนาของตนเปนคนเกงในงานตางๆ ของหนวยงาน
ไมใชดีแตส่ังงานท้ังๆ ท่ีไมรูอะไรเลย จะอางวา ผูนําหรือผูบริหารมีบทบาทหนาท่ีเพียงกําหนด
นโยบายอยางเดียวยอมฟงยากสําหรับผูนอยในหนวยงาน ดังนั้นกอนจะรับงานบริหารหรือเปนผูนํา
ใครๆ ควรจะมีความรอบรูเกี่ยวกับงานตางๆ ของหนวยงานท่ีตนบังคับบัญชาอยางถองแท 

5. ผูนําในฐานะผูแทนของกลุมเพื่อติดตอกับบุคคลภายนอก ผูนําหรือผูบริหารท่ีดีควร
จะรูเร่ืองนอกหนวยงานดวย ไมใชรูแตเร่ืองภายในหนวยงานเพราะบุคลากรเขาภูมิใจท่ีหัวหนาของ
เขารูรอบคอบคนภายนอกไดดี ยิ่งมีอิทธิพลตอบุคคลภายนอกดวยยิ่งดีใหญ 

6. ผูนําในฐานะผูควบคุมความสัมพันธภายใน ความสามัคคีกลมเกลียวกอใหเกิดความ
รวมมือทํางานอยางประมีสิทธิภาพ ดังนั้นผูนํา หรือผูบริหารที่ดีควรมีคุณสมบัติพิเศษที่จะควบคุม
ความสงบภายในไดเปนอยางดี และสามารถประสานรอยราวท่ีอาจเกิดข้ึนจากบรรดางานใน
หนวยงานได โดยความเรียบรอย การมีบันทึกหรือมีขอมูลวาใครเปนใครในหนวยงานที่ผูนํา หรือ
ผูบริหารเปนหัวหนาจึงจําเปนมาก ท้ังนี้เพราะการปกครองคนตองรูจักคนท่ีเราปกครองตามสมควร
จึงจะปกครองกันได 

7. ผูนําในฐานะผูใหความดีความชอบหรือลงโทษได อํานาจดังกลาวจําเปนมาก เพราะ
บุคลากรยอมเกรงกลัวอํานาจเหลานี้ ไมมีใครทํางานโดยไมหวังความดีความชอบ หรือไมมีใคร
ทํางานถาทําความผิดแลวหัวหนางานไมลงโทษหรือโทษไมได นี่เองท่ีทําใหการมอบอํานาจในการ
ทํางานหรือกระจายอํานาจออกไปยังทองถ่ิน ตองมีการมอบอํานาจการพิจารณาทั้งความดี 
ความชอบ และความรับผิดชอบดวยเสมอ จะใหไปแตอํานาจดูและประสานงานไมมีอํานาจใหความ
ดี ความชอบหรือลงโทษได ไมมีใครทํางานบริหารได 

8. ผูนําในฐานะผูไกลเกล่ีย หรือประนีประนอมเม่ือมีเหตุขัดของเกิดข้ึน หนวยงานทุก
หนวยทํางานกับคนซ่ึงมีชีวิต มีจิตใจ และมีอารมณ ความขัดแยงในกลุมคนมีอยูเสมอ เม่ือมีแลว 
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ผูนํา หรือผูบริหารตองแกไขไดดวยความเปนธรรม โดยไมเอนเอียนเขากับฝายใดฝายหนึ่ง ภาวะ
ผูนําหรืออํานาจบริหารจึงจะศักดิ์สิทธ์ิ และบริหารงานไดตลอดรอดฝง เม่ือใดหัวหนาหนวยงาน
ไกลเกล่ียไมไดหรือประสานรอยราวของบุคลากรในหนวยไมไดเม่ือนั้นภาวะผูนําจะส้ินไปทันที 

9. ผูนําในฐานะเปนบุคคลดีเปนเยี่ยงอยางท่ีดีตามอุดมติไดใครๆ ก็รักและนิยมคนดี 
ดังนั้นใครๆ ก็อยากไดหัวหนาหรือผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีของบุคลากรทุกคนในทุกดาน คนดีจึง
สามารถเปนผูนําไดท้ังๆ ท่ีไมมีตําแหนงทางการบริหารเลย ผูบริหารควรทําตัวใหเปนตัวอยางนอย
ไมทําช่ัวใดๆ ใหผูอยูใตบังคับบัญชาเห็นไดโดยงาย 

10. ผูนํ า ในฐานะสัญลักษณของกลุมหรือ เปนสัญลักษณแทนตน  ดั งนั้นใน
ระดับประเทศพระมหากษัตริย  จึงเปนประมุขท่ีใครๆ  ก็ยึดเหน่ียว  แตในประเทศท่ีไม มี
พระมหากษัตริยพลเมืองมักขาดท่ีพึ่งทางใจ เพราะมีการเปล่ียนแปลงประธานาธิบดีกันอยูเสมอตาม
วาระประจํา ถาประธานาธิบดีทุกวาระเปนคนดีพลเมืองยอมยกใหวาดีจริงหากจะยกมือไหวกราบ
กรานก็สนิทใจ แตสําหรับบานเมืองท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขใครๆ ก็สบายใจ แตท้ังนี้ข้ึนอยู
กับคุณลักษณะของพระประมุขดวยสําหรับประเทศไทยเราโชคดี จึงไมมีปญหานี้มาแตโบราณใน
ดานหนวยงานไมถึงกับตองมีคุณลักษณอยางพระมหากษัตริย แตตองมีคุณลักษณเหนือคนธรรมดา
ท่ัวไปจึงจะเปนผูนําหรือผูบริหารไดยั่งยืน บริหารงานไดเรียบรอยราบรื่น ดังนั้นใครเปนผูบริหาร
ควรระลึกเร่ืองนี้ใหมาก 

11. ผูนําในฐานะตัวแทนรับท้ังผิดและชอบ บุคลากรในหนวยงานทุกแหงเขาทํางาน
ตามคําส่ังของผูนํา หรือผูบริหารเขาจึงยอมหวังอยูเสมอวา ผูนํา หรือผูบริหารท่ีส่ังการจะรับผิดแทน
ตนเมื่อเกิดมีความผิดพลาดข้ึนในการท่ีเขาทําตามคําส่ังนั้น 

12. ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติหรืออุดมการณ คนท่ีมีคุณธรรมประจําใจมีคานิยมท่ีถูกตอง 
และมีหลักในการทํางานในท่ีสุดมักจะไดรับความสําเร็จและกาวหนาในหนาท่ีการงาน คนท่ีทํางาน
ดวยอุดมคติอุดมการณ ไมใชทําโดยหวังแตจะไดรับผลตอบแทนทาเดียวกับเชนเดียวกัน ทายท่ีสุด
มักจะกลายเปนผูนํา และเปนผูบริหารระดับสูงไดเสมอ ผูนําท่ีมีอุดมคติยอมไดรับการยกยองในท่ี
ทุกแหงไมวาจะพนจากตําแหนงไปแลวหรือไม ซ่ึงตรงกันขามกับผูนําท่ีทํางานเพียงเพื่อหวังผล 

13. ผูนําในฐานะผูใหญอาวุโสซ่ึงมีแตความกรุณาใหคนทุกคนคลายบิดากับบุตรมีคน
บางคนไดเปนผูนําหรือผูบริหาร เพราะความเปนผูใหญอาจจะมีอาวุโสหรือมีวัยวุฒิสูง ควบคูกับ
ความมีเมตตาธรรมใหความกรุณาแกคนท้ังปวง ในสังคมท่ีบุคลากรแตกแยกกัน ผูอาวุโสมักจะได
เขามานําหรือบริหารงาน เพื่อลดหรือขจัดขอขัดแยงนั้นๆ ดวยประวัติอันเกี่ยวกับความเปนผูมีเมตตา
ธรรมของเขา แตสังคมดังกลาวตองไมมีความเดือดรอนรุนแรงมากนักคงมีแตความขัดแยงภายใน
เพียงอยางเดียว แตในสังคมท่ีมีความขัดแยงภายใน และมีวิกฤติการณภายนอกมาเกี่ยวของดวย 
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เมตตาธรรมของเขาไมอาจทําใหเขาเปนผูนําได เพราะบางทีการแกวิกฤติการณท้ังภายในและ
ภายนอกนั้น อาจตองการคนเขมแข็งเด็ดเดี่ยว กลาตัดสินใจ และกลาเผชิญเหตุราย 

14. ผูนําในฐานะเปนผูรับความผิดแทน ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งกลายเปนผูนําหรือ
ผูบริหารภายในหลังเพราะครั้งหนึ่งคนสวนใหญมีความหวาดกลัวไมกลาทํางานในส่ิงท่ีอยากจะทํา
เขากลับกลาทําแมตองทําแตผูเดียว และกลาเส่ียงรับความผิดทุกอยางแทนคนสวนใหญ คนอยางนี้
ในภายหลังจะกลายเปน ผูนํา หรือผูบริหารได ความเปนผูนํา หรือผูบริหารอยางดีจะยั่งยืนถาวรเม่ือ
ภายหลังเขาก็ยังรักษาอุดมคติเดิมในการยอมรับผิดแทนผูอ่ืน แตเม่ือใดเขาแสดงความหวงตัวเอง
ข้ึนมาความเปนผูนําของเขาก็จะหมดสภาพทันที 

สมพงศ เกษมสิน (2526:227) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของผูนําไวดังนี้ 
1. เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
2. เปนผูชวยเสริมสรางใหปริมาณและคุณภาพของงานไดรับผิดชอบ 
3. เปนผูสอน ตลอดจนแนะนําการทํางานใหผูใตบังคับบัญชา 
4. เปนผูติดตอประสานงานในองคการ 
5. เปนผูส่ังงานและควบคุมงาน 
กวี วงศุพุฒ (2542: 38) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของผูนําไวดังนี้ 
1. วางนโยบาย ควบคุมส่ังการ ใหบรรลุวัตถุประสงค 
2. สรางสรรคคนใหเปนคนดี จูงใจใหรมมือกันทํางานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว 
3. ใหคุณใหโทษแกผูรวมงาน ท้ังทางตรงและทางออม 
4. เปนตัวแทนเปนสัญลักษณ เปนผูรับผิดชอบแทนองคการ 
สรุปบทบาทหนาท่ีของผูนําไดวา หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกในสถานการณ

ตางๆ เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคการ การชวยเสนอแนะ การใหกําลังใจ การยกยอง
สรรเสริญเปนตัวแทนของกลุม เม่ือมีสถานการณเปล่ียนแปลงในบทบาทหนาท่ีของผูนําก็จะ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณนั้นๆ 

ความหมายของภาวะผูนํา 
ความหมายของภาวะผูนํา ภาวะผูนําเปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษคือ Leadership เปน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับผูนําโดยตรง เพราะการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคการจะบรรลุวัตถุประสงค
ไดมากนอยและมีประสิทธิภาพสูง ต่ํา เพียงใด ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูนําหรือการ
ใชภาวะผูนําของผูบริหาร มีนักวิชาการทางการบริหารการศึกษาใหคํานิยามและแนวคิดไวหลายคน 
กลาวคือ 
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คําวา ภาวะผูนํา (leadership) บางทานใชคําวาการเปนผูนํา ความหมายของคําวา ภาวะ
ผูนํา มีผูใหคํานิยามไวตางๆ กันดังนี้ 

อุทัย หิรัญโต (2520: 8-9) ไดรวบรวมนําเสนอความหมายของภาวะผูนํา ซ่ึงมีผูนิยามไว
ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา คือ การที่บุคคลใชความสัมพันธตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ 
เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยกระบวนการติดตอ ติดตาม ซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไว 

2. ภาวะผูนําในทางปฏิบัติ คือ การท่ีผูบริหารของกลุม ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการอํานวยการ
จูงใจ ริเร่ิม ประนีประนอมและประสานงาน โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (Authority) และอํานาจบารมี 
(Power) เปนเคร่ืองมือในรูปแบบเปนพิธีการและไมเปนพิธีการ ท้ังนี้ เพ่ือกอใหเกิดพลังรวมของ
กลุม ใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

3. ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคลในการนําแผนงานและคําวินิจฉัยของบุคคล
ใหเปนท่ียอมรับดวยความเต็มใจในหมูผูตามท้ังหลาย 

4. ภาวะผูนํา คือ วิธีการ (Means) จูงใจใหบุคคลแตละคนทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
รวมกัน (Group goals) 

5. ภาวะผูนํา คือ กิจกรรมในการใชอิทธิพลจูงใจประชาชนใหรวมมือปฏิบัติการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงคนเหลานั้นเห็นวาเปนส่ิงอันพึงประสงค 

สมพงษ เกษมสิน (2521: 220) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําใชอิทธิพล
หรืออํานาจหนาท่ีในความสัมพันธซ่ึงมีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและ
อํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

อรุณ รักธรรม (2521: 333) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ สภาพความสัมพันธรูปแบบ
หนึ่งท่ีบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงเราเรียกวา ผูนํา สามารถกระทําใหคนอ่ืน สวนมากซ่ึงเปนผู
ตามดําเนินการในทิศทางและวิธีการท่ีแนนอนเพื่อมุงเขาสูเปาหมายขององคการ 

สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527: 50) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถ
ของบุคคลในอันท่ีจะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลงเพื่อใหไดมาซ่ึง
วัตถุประสงคท่ีพึงประสงค และบุคคลท่ีจะไดช่ือวาเปนผูนําตองมีความสามารถในการจูงใจใหผูอ่ืน
ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการหรือคําส่ังของตนเองได 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2530: 77) ใหความหมายวา ภาวะผูนําวาเปนความสามารถท่ี
ผูนํากอใหเกิดอิทธิพลตอคนอ่ืนๆ หรือตอกลุม เพื่อใหเกิดความพยายามรวมกันในการทํางานให
บรรลุวัตถุประสงคในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
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ประชุม โพธิกุล (2531: 4) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงท่ี
พยายามท่ีจะใชกําลังสมอ กําลังกาย และกําลังใจ เพ่ือจูงใจหรือดลใจเชนนั้น จะตองไมใชเปนการ
บังคับ ตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย 

Boles & Davenport (1975: 117) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการ ซ่ึง
บุคคลใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการชวยใหกลุมปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลผลิตเปนไปตาม
เปาหมาย ทําใหกลุมดํารงอยูไดโดยสนองความตองการของสมาชิกในกลุม 

Thompson (1980: 58) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนอิทธิพลท่ีเกิดจากคุณสมบัติ
สวนตัวท่ีพยายามใชอิทธิพลดึงดูดใหผูรวมงานมีความเห็นคลอยตามกับตน และยินยอมปฏิบัติตาม
ความตองการของตน โดยอาศัยสถานการณในขณะน้ันเขาชวย 

Giammatteo (1981: 2) ใหความหมายวา ผูนําท่ีเหมาะสมในปจจุบันไมใชผูส่ังการ 
(Directing) และควบคุม (Controlling) แตเปนผูท่ีแสดงพฤติกรรม ภาวะผูนํา 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1. สรางและใหกลุมดํารงอยูได 
2. ทําใหงานสําเร็จ 
3. ชวยใหกลุมเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน 
4. ชวยใหกลุมต้ังวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเขาใจงาย 
5. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีชัดเจน 
Morphet (1976: 127) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลและพฤติกรรม 

ความเช่ือ และเปาหมาย ของผูนําในองคการนั้น เพื่อจูงใจใหบุคคลอ่ืนรวมมือกันทํางาน 
Koontz & Wrich (1987: 506) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปนศิลปะหรือขบวนการให

อิทธิพลใหบุคคลอ่ืนพยายามทํางานดวยความเต็มใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตน 
Likert (1967: 172) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไป

เกี่ยวของกับความคาดหวัง คานิยมตลอดจนความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของบุคคลท่ี
จะตองเขาไปเกี่ยวของดวยดังนั้น เพื่อท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูนําจะตอง
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 

Schwartz (1980: 491) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวา หมายถึง “ศิลปะของการบอก
ช้ีแนะผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความเต็มใจและกระตือรือรน” 

Davis (1977: 37-39)ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญในการรวมกลุมคน จูง
ใจคนยังเปาหมายประการใดประการหน่ึง ภาวะผูนําทําใหศักยภาพ (potential) เปนจริงข้ึนมาเพราะ
ถือวาภาวะผูนําเปนจริงข้ึนมาเพราะถือวาภาวะผูนําเปนภาวะแหงการปฏิบัติการที่ทําใหศักยภาพใน
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ตัวคนบังเกิดความสําเร็จภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญในการเปนผูนํากอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
การปฏิบัติงาน และความกาวหนาแกผูรวมปฏิบัติงาน เสริมสรางองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

Milton (1981: 292) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําใชอิทธิพลใน
ความสัมพันธท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพ่ือใหบุคคลแตละคนหรือกลุมใชความ
พยายามทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามสถานการณท่ีตั้งไว 

สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527: 50) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคล
ในอันท่ีจะกอใหเกิดการจัดกระทํากิจกรรม หรือการเปล่ียนแปลง เพื่อใหไดซ่ึงวัตถุประสงคท่ี
ตองการ และบุคคลนั้นจะไดช่ือวามีผูภาวะผูนํา ก็จะตองมีความสามารถในการจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติ
ตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําส่ังของตนได 

วรเดช จันทรศร (2540) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความรับผิดชอบสูงสุดของ
ผูบริหารในกิจกรรมใดๆ สามารถสรางความผูกพันและการยอมรับในหมูผูรวมกิจกรรมไดผูท่ีมี
ภาวะผูนํายอมเปนผูท่ีสามารถทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมนั้นๆ 

วิโรจน สารรัตนะ (2542: 106) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่ผูบริหาร
จะใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคกร 

พรนพ พุกกะพันธ (2544: 17) ใหความหมายวา ภาวะผูนําคือ ผูท่ีสามารถดําเนินงานให
สําเร็จดวยความรวมมือจากผูอ่ืน (Get things done through others) นับวาเปนหัวใจของการบริหาร
โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการ เพราะฝายจัดการมีหนาท่ีท่ีจะเขาไปใกลชิดกับลูกนองและดูแลคนงาน
ใหอยูในสภาพท่ีจะปฏิบัติงานใหไดผลผลิตอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ (High productivity with 
high efficiency) 

Hamphill and Coons (1957) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมของบุคคลหน่ึง
ท่ีอํานวยการใหกิจกรรมของกลุมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมกันไวได 

Therry (1960: 293) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปนการใชอํานาจอิทธิพลใหคนอ่ืนเกิด
ความพอใจที่จะทํางานเพ่ือกลุม และใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

Tannenbaum, Weschler and Massarik (1961) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ อิทธิพล
ระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสถานการณหนึ่ง และอํานวยการตามขบวนการติดตอส่ือสาร เพ่ือให
บรรลุเปาหมายของกลุม 

Etzioni (1967) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ เปนอํานาจ (Power) ท่ีเปนลักษณะสวน
บุคคลท่ีมีเหนือบุคคลอ่ืน 
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Jacobs (1970) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีบุคคลหนึ่ง
เสนอขาวสารขอมูล และบุคคลอ่ืนมีความเช่ือวา เม่ือเขาปฏิบัติตามขอแนะนําหรือความปรารถนา
ของบุคคลนั้นแลว ผลงานท่ีเขาไดรับจะไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 

Stogdill (1974: 7-15) ไดใหความหมายภาวะผูนําไวหลายลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1. ภาวะผูนํา เปนศูนยรวมของกระบวนการกลุม 
2. ภาวะผูนํา เปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและผลการกระทํา 
3. ภาวะผูนํา เปนศิลปะของการกระทําใหคนอ่ืนรวมมือและปฏิบัติตาม 
4. ภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลหรืออํานาจ 
5. ภาวะผูนํา เปนการกระทํา หรือการแสดงพฤติกรรม 
6. ภาวะผูนํา เปนลักษณะการเกล้ียกลอม 
7. ภาวะผูนํา เปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหบรรลุถึงเปาหมาย 
8. ภาวะผูนํา เปนผลจากการที่เรามีปฏิสัมพันธตอกัน 
9. ภาวะผูนํา เปนการแสดงบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกัน 
10. ภาวะผูนํา เปนการใชความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงาน 
Boles and Devenport (1975: 117) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการซ่ึง

บุคคลใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค ชวยใหกลุมปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลผลิตเปนไปตามเปาหมาย ทํา
ใหกลุมดํารงอยูไดโดยสนองความตองการของสมาชิกในกลุม 

Katz and Kahn (1978) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การเพ่ิมอิทธิพลตอสมาชิก ให
ยอมทําตามทิศทางการดําเนินงานตามปกติในองคกร 

House and Baetz (1979) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา เกิดข้ึนในกลุมคน 2 คน หรือ
มากกวานั้น และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมใหดําเนินงานบรรลุเปาหมายของกลุม 

Giammatteo (1981: 2) ช้ีใหเห็นวาผูนําท่ีเหมาะสมในปจจุบันไมใชผูส่ังการ (Directing) 
และผูควบคุม (Controlling) แตเปนผูนําท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดแรงจูงใจของบุคคลใน
องคกร (Involving and Motivating) ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเรียกวา ภาวะผูนํา จะมีลักษณะ 5 
ประการ 

1. สรางและใหกลุมดํารงอยูได 
2. ทําใหงานสําเร็จ 
3. ชวยใหกลุมเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน 
4. ชวยกลุมต้ังวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและเขาใจงาย 
5. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมาย 
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Bass (1981, cited in Marriner, Tomey, 1993: 5) ไดใหความหมายของ ภาวะผูนํา ไว
ดังนี้ 

1. เปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกรุลม 
2. เปนบุคลิกลักษณะและผลอันเกิดจากบุคลิกของผูนํา 
3. เปนศิลปะในการทําใหผูอ่ืนยอมตามและปฏิบัติตาม 
4. เปนรูปแบบของการจูงใจมากกวาการบังคับ 
5. เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ โดยผูนําใชอํานาจที่มีอยูในการกําหนดพฤติกรรมของ

มนุษย 
6. เปนเคร่ืองมือในการบรรลุจุดมุงหมาย 
7. เปนผลของการมีปฏิสัมพันธ 
8. เปนการแสดงบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน 
9. เปนการริเร่ิมโครงสรางและคงไวซ่ึงอํานาจของความคาดหวังและมีปฏิสัมพันธ 
Hersey and Blanchard (1982) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่มีอิทธิพล

ตอกิจกรรมของบุคคลหรือกลุม เพื่อพยายามใหบรรลุเปาหมายในสถานการณหนึ่ง และสรุปวา 
กระบวนการภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสัมพันธของผูนํา (Leader) ผูตาม (Follower) และ
สภาพการณ (Situation) ซ่ึงเขียนสัญลักษณได เปนดังนี้ L = f (L, F, S) 

ธร สุนทรายุทธ (2543: 97) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนเร่ืองเก่ียวกับความสามารถ
ของแตละบุคคล ท่ีจะกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมในกลุมสมาชิก เพื่อใหไดตามมาซ่ึงเปาหมายท่ี
ตองการของกลุม 

ปราณี เฉลิมโฉม (2541: 8-9) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือกระบวนการใชอิทธิพลตอ
กิจกรรมของบุคคลหรือกลุม เพื่อใหบุคคลเหลานั้นทํางานใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในสถานการณนั้นๆ โดยใชความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และ
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีผูนําจะตองคํานึงถึง 2 ประการ คือ คนและงาน 

อําไพ อินทรประเสริฐ (2542: 6) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา โดยใชคําวาการเปนผูนํา
ไวดังนี้ การเปนผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลทางสังคม (Social Influence Process) ตอกิจกรรม
ของกลุมบุคคลในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการใหเกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงานจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวซ่ึงการดําเนินงานนั้นอาจจะเปนไป
ในทางดีหรือไมดีก็ได 
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จริยา สมประสงค (2542: 130) ใหความหมายวา ภาวะผูนําไวคอนขางจะกระชับดังนี้ 
ภาวะผูนํา คือความรับผิดชอบสูงสุดของผูบริหารกิจกรรมใดๆ สามารถสรางความผูกพันการ
ยอมรับและการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

เศาวนิต เศาฌานนท (2542: 4-5) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่บุคคล
ใดบุคคลหน่ึงหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือของกลุมกระตุน ช้ีนํา ผลักดันใหบุคคล
อ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ หรือกระตือรือรนในการกระทําส่ิงตางๆ ตามความตองการ 
โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมายสําคัญ 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2544: 31) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรม
สวนตัวของบุคคลหน่ึง ท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) หรือ
เปนความสัมพันธ 

ท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Shared Purposes) หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเช่ือมั่น 
และใหการสนับสนุน 

บุคคลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ 
ศิตาพร ยังคง และพัชรี คงสมัย (2541: 131) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ การกระทํา

ของบุคคลท่ีสามารถผลักดันใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนเกิดความพยามท่ีจะตอสูใหถึงจุดมุงหมาย
ของตนหรือของกลุมได 

“ภาวะผูนํา คือ การบริหารจัดการระหวางบุคคลซ่ึงสามารถผลักดันใหไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายไดท้ังในสถานภาพและโดยคําส่ัง ตลอดจนกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางกัน” 
(Tannenbaum, Weschler, & Massarik, n.d. อางถึงใน ศิตาพร ยังคง และพัชรี คงสมัย (2541:131) 

McFarland (1979: 303) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถท่ีจะช้ีแนะ ส่ัง
การ อํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืนเพื่อใหมุงไปสูจุดหมายท่ีกําหนดไว 

Mitchell & Larson (1987: 435) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่บุคคลใช
อิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุความตองการของกลุมหรือจุดมุงหมายขององคการ 

Robbins (1989:302) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนความสามารถในการใชอิทธิพลตอ
กลุมเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 

บอบ บิเอล (2543, บทนํา) ไดใหความหมายของ ภาวะผูนําไวคอนขางจะแตกตางจาก
ผูอ่ืน ดังนี้ ภาวะผูนํา คือ การรูวาจะทําอะไรตอไป รูวาส่ิงใดสําคัญ และรูวาทําอยางไรจึงจะนํา
ทรัพยากรที่เหมาะสมมาใชตอบสนองความตองการเฉพาะหนานั้นได จะเห็นวาตามแนวคิดนี้
แตกตางจากแนวคิดอ่ืนๆ ซ่ึงเนนถึงความกะทัดรัด ความชัดเจน และการส่ือความหมายไดรวดเร็ว 
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ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 9-10) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา จะตองเกี่ยวของกับ
กระบวนการโนมนาว มีอิทธิพลกับกลุมคน ดังนั้นสาระของภาวะผูนําจึงหมายถึงความสามารถใน
การบริหารตนเองและครองใจผูอ่ืนได โดยสามารถใชคนอ่ืนใหทําบางอยางตามเปาหมายและ
แนวทางท่ีตนวาดฝนหรือคาดคะเนเองได ซ่ึงดัชนีบงประสิทธิผลของผูนํา (Leader Effectiveness) 
จะพิจารณาไดจากปจจัยใดนั้น สามารถกําหนดไดจากอยางนอย 3 ประการดวยกัน คือ 

1. องคการ หรือกลุมของผูนํานั้น ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว
เพียงใด 

2. เจตคติของผูคนตอผูนําคนๆ นั้นวา สนองตอบตอความตองการ และความหวังของ
ผูรับบริการมากนอยเพียงใด 

3. การมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของเหลา
ผูตาม 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 11-12) ไดใหทัศนะวา ความเช่ือในศักยภาพภาวะผูนํา 
(Leadership Potential) เปนส่ิงท่ีสามารถสรางและพัฒนาไดในบุคคลทุกคน ถามีความต้ังใจจริงและ
ถาจะใหไดผลควร จะเร่ิมตนต้ังแตเยาววัย โดยความพยายามพัฒนาส่ิงท่ีเปนพื้นฐานของภาวะผูนํา 
คือความเช่ือม่ันและความศรัทธาของตนเอง ความกลาท่ีจะลองทําส่ิงใหมๆ และความสามารถใน
การส่ือสารความ เพื่อโนมนาวจิตใจของคนอ่ืน ใหเช่ือถือและคลอยตาม ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาว บิดา 
มารดา ควรพัฒนาลูกต้ังแตยังเล็ก โดยการใหความรักและสรางความม่ันใจใหแกเขาและ
สภาพแวดลอม  ซ่ึงชีวิตเยาววัยมีผลตอการหลอหลอมบุคลิกภาพภาวะผูนําเปนอยางมาก 
นอกจากนั้น สังคมปจจุบันยังเปดกวางใหกับคนไดมีโอกาสพัฒนาตน ดวยการศึกษาตลอดชีวิตท่ี
เสมอภาคเทาเทียมกัน การพัฒนาบุคคลเพื่อใหเขาสูอาชีพตําแหนงหนาท่ีตางๆ จึงสามารถ
ดําเนินการได แตอยางไรก็ตาม การเขารับการอบรมสัมมนา 2-3 สัปดาห หรือการเขารับการศึกษา
เปนทางการ 4 ป หรือการสอนใหรู ใหเขาใจระเบียบตางๆ จะถือวาเปนการส้ินสุดของการพัฒนา
ภาวะผูนําแลว แตควรจะเร่ิมตนจากครอบครัว เพราะถือวาเปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ประเวศ วะสี (2544: 70-71) ใหสังคมทุกระดับต้ังแตเล็กท่ีสุด ไดแก สถาบันครอบครัว
ไปจนถึงใหญ ไดแก ประเทศชาติและสังคมโลก สมาชิกของสังคมในแตละระดับมีความแตกตาง
กันเพราะความตองการ และผลประโยชนสวนตัวตลอดจนสถานการณตางๆ การจะทําใหสังคมมี
จุดมุงหมายรวมกันในสถานการณตางๆ อันท่ีจะกอใหเกิดส่ิงท่ีตองการของสมาชิกในสังคมน้ันๆ 
ตองอาศัยเหตุและปจจัยหลายอยางและปจจัยหนึ่งคือ ภาวะผูนํา คือภาวะท่ีกอใหเกิดความศรัทธา
และเปนท่ียอมรับเพื่อใหเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมนั้นๆ 
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พรนพ ทุกกะพันธ (2544: 2)ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา 
ความดีงามความรู และความสามารถของบุคคลท่ีจะชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกันและพากัน
ไปสูจุดหมายท่ีดีงาม 

พะยอม วงศสารศรี (2542: 196) กลาววา ภาวะผูนําเปนขบวนการท่ีบุคคลหน่ึงท่ีเรียกวา
ผูนํา ใชอิทธิพลและอํานาจของตนกระตุนช้ีนําใหบุคคลอ่ืนหรือผูตามใหมีความกระตือรือรน เต็มใจ
ทําในส่ิงท่ีเขาตองการ โดยมีเปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทางรวมกัน 

Hersey & Blanchard (1993: 4) ใหความหมายวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีใช
อิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ภายใตสถานการณท่ีกําหนดไว Bass (1981, cited in Marrinez 1993: 5) ไดใหความหมายของภาวะ
ผูนําไวดังนี้ 

1. เปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกลุม 
2. เปนบุคลิกลักษณะและผลอันเกิดจากบุคลิกลักษณะผูนํา 
3. เปนศิลปะในการทําใหผูอ่ืนยอมปฏิบัติตาม 
4. เปนรูปแบบของการจูงใจมากกวาการบังคับ 
5. เปนเร่ืองเกี่ยวกับอํานาจโดยผูนําใชอํานาจท่ีมีอยูในการกําหนดพฤติกรรมของ

สมาชิก 
6. เปนเคร่ืองมือในการบรรลุจุดมุงหมาย 
7. เปนผลของการมีปฏิสัมพันธ 
8. เปนการแสดงบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน 
9. เปนการริเร่ิมโครงสราง และคงไวซ่ึงโครงสรางของความคาดหวังและมีปฏิสัมพันธ 
ความหมายของภาวะผูนํา เปนเร่ืองเกี่ยวกับอิทธิพล ซ่ึงเปนอํานาจภายในตัวผูนํา ซ่ึงเปน

อํานาจจริงๆ ท่ีเขามีอยู และอํานาจท่ีบุคคลนั้นไดรับจากการที่ดํารงตําแหนงซ่ึงเปนอํานาจการ
ยอมรับจากกลุม แสดงพฤติกรรมใหเกิดความเขาใจรวมกัน ทําใหเกิดแรงกระตุนใหในกลุมทําให
เกิดปฏิสัมพันธทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และนําไปสูเปาหมายของ
องคการ องคประกอบของภาวะผูนํานั้นเปนไดแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางซ่ึงแตละ
คนมีพื้นฐานส่ังสมกันมาไมเหมือนกันนับต้ังแตอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมต้ังแตเยาววัย ทัศนคติ ความ
เช่ือ วัฒนธรรมประเพณี ประสบการณ การฝกอบรม และสภาพแวดลอมในปจจุบัน Giammatteo, 
(1981: 1-2 อางถึงใน คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540: 17) ช้ีใหเห็นพลังในตัวบุคคลท่ีกอใหเกิดภาวะผูมี 3 
องคประกอบคือ 1) พลังในตัวผูนําเองเปนคุณลักษณะประจําตัวของผูนํา เชน พฤติกรรมสวนตัวท่ี
แสดงออกมา 2) พลังในตัวผูตามไดแกบทบาทของสมาชิกในกลุมท่ีแสดงออก บทบาทของผูนํา

DPU



31 

มักจะสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุม 3) พลังจากสภาพแวดลอม เชน นโยบาย แนวคิด ของกลุม
นักวิชาการ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูนําท่ีจะตองปรับตัวเขา
กับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับพระธรรมปฎก (2544: 3) ท่ีกลาววา ผูนําจะตองมี
ความสามารถในการท่ีจะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตามตอส่ิงตางๆ ใหถูกตองและไดผูดี องคประกอบ
ของภาวะผูนําคือ 1) ตัวผูนําจะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเองเปนจุดเร่ิมตนและเปนแกนกลางไว 
2) ผูตามโยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม 3) จุดหมายโยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับจุดหมาย 
เชน จะตองมีความชัดเจน ความเขาใจอยางถองแท และความแนวแนในจุดหมาย เปนตน 4) 
หลักการและวิธีการโยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับส่ิงท่ีจะทํา 5) สถานการณโยงดวยคุณสมบัติท่ี
สัมพันธกับสภาพแวดลอมหรือส่ิงท่ีจะประสบซ่ึงอยูภายนอกวาทําอยางไรจะผานไปไดดวยดี 

สรุปไดวาผูนํา (Leader) และภาวะผูนํา (Leadership) เปนคําท่ีมีความสัมพันธกันเปน
อยางมาก กลาวคือ ภาวะผูนํา คือ ความเปนผูนํานั้นเอง องคการยอมตองการผูนํา ผูนําเปนปจจัยท่ี
สําคัญยิ่งตอการบริหารงาน บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูนําหรือผูบริหาร คือผูบังคับบัญชาของหนวยงาน
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานท้ังหมดของหนวยงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึง
ผูนําในสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ หรือครูใหญ เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารสถานศึกษา จะตองมีองคประกอบภาวะผูนํา ประกอบดวย คุณสมบัติของผูนํา และ
คุณสมบัติของผูตามที่จะตองมีการพัฒนาตนเอง เพื่อใหเปนผูท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใน
ความรับผิดชอบของตน และสถานการณแวดลอมท่ีเกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพจากการบริหาร
มากท่ีสุด 

ความสําคัญของภาวะผูนํา 
ผูบริหารเปนผูมีหนาท่ีบริหารงานตามภารกิจขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดหนาท่ีบริหารงานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมหลายอยางข้ึนอยูกับวาอยูบนพื้นฐานการบริหาร 
ซ่ึงไมวาศาสตรใดๆ ที่มีอยูก็ไมแตกตางกันนักในเร่ืองของหลักการ สวนท่ีแตกตางกันเปนเร่ืองของ
เทคนิคและประสบการณ การบริหารการศึกษากวาจะเห็นผลสําเร็จหรือวาลมเหลวตองใชระยะเวลา 
สวนทางดานธุรกิจนั้น ถาบริหารผิดจะเห็นผลไดเร็วมาก และบทลงโทษรุนแรงกวา ผูบริหารที่มี
ภาวะผูนํา (Leadership) จะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย คือ  

1) ชวยใหบุคลากรขององคการไดรับการประสานงาน และแนะนําการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  

2) ชวยรักษาสถานภาพขององคการใหมีความม่ันคงโดยการปรับเปล่ียน หรือปรับตัว
ตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม 
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3) ชวยประสานฝายตางๆ ขององคการใหดําเนินการไดตามลักษณะพลวัตรภายใน
องคการโดยเฉพาะในชวงท่ีองคการอยูในระหวางการพัฒนา และการเปล่ียนแปลง ชวยแกไขความ
ขัดแยงระหวางสวนตางๆ 

4) ชวยใหบุคลากรในองคการบรรลุถึงความตองการตางๆ ท้ังในดานความพึงพอใจ
และเปาหมายสวนบุคคล โดยจะเปนผูท่ีชักชวนจูงใจใหผูรวมงานมีความยินดีและมีความเต็มใจท่ีจะ
รวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย (Steers, 1991 อางถึงใน นิติมา เทียนทอง, 2544: 14) 

รูปแบบภาวะผูนํา 
รูปแบบภาวะผูนําโดยท่ัวไปแลวมีการจําแนกไวหลายประเด็นความคิด จึงมีหลากหลาย

รูปแบบ การศึกษาภาวะผูนําในบริบทท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตามภารกิจของ
องคการ ภาวะผูนําของผูบริหารเปนความเช่ือของผูบริหารท่ีตองการนํามาใชเพื่อการนําองคการนั้น
สูเปาหมาย และการศึกษาผูนําท่ีมีผลกระทบตอผูการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานภายใตการบังคับ
บัญชาดวยเชน การบริหารงานดานการศึกษาตองการนักบริหารที่มีภาวะผูนําทางการศึกษาสูง ซ่ึง
เปนองคประกอบสําคัญของการเปนนักบริหารมืออาชีพท่ีสามารถขับเคล่ือนงานดานการศึกษา ให
ไปสูจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา เพื่อสรางและจุดประกายใหการดําเนินการเปนไปอยาง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพขององคกร เพ่ือเปนการหลอเล้ียงใหเกิดชุมชนแหง
การเรียนรูท้ังในระดับโลกและทองถ่ิน (Caldwell, 2000) 

Katz and Kahn (1978) กลาวถึงธรรมชาติและภาวะผูนําท่ีมีความหมายตอองคการวา
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 

1) ลักษณะของงานหรือตําแหนงงาน 
2) คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 
3) แบบแผนพฤติกรรมท่ีกระทําในสภาพท่ีแทจริง 
แตในองคการทางการศึกษา จะพบวา ประกอบดวยบุคคลท่ีไมมีอํานาจส่ังการซ่ึงอยูใน

ตําแหนงอยางเปนทางการแตก็อาจเปนผูท่ีมีอิทธิพลและมีอํานาจเหนือผูอ่ืน และผูท่ีอยูในตําแหนงท่ี 
เปนผูนําก็อาจ จะไมไดใชอํานาจน้ันหรือไมมีอิทธิพลตอผูอ่ืนก็ได ดังนั้น ภาวะผูนําทาง

การศึกษาจึงไมไดข้ึนอยูกับองคประกอบดานตําแหนง พฤติกรรม หรือคุณสมบัติของผูนําเทานั้น 
แตยังข้ึนอยูกับองคประกอบดานสถานการณอ่ืนๆ อีกหลายประการ 

Thomas (1988) and Day (1988) กลาววา ภาวะผูนําในสถานศึกษาเปนหลักสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดความเขาใจและเกิดการพัฒนาองคการ ภาวะผูนําทางการศึกษามีผลกระทบตอองคการทาง
การศึกษาอยางเดนชัด 
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Bennis (1989) กลาววา ผูนําทางการศึกษามีความสําคัญท่ีเปนพื้นฐานอยางนอย 3 
ประการ คือ ประการแรก เปนผูท่ีตองรับผิดชอบตอประสิทธิภาพขององคการ ความสําเร็จของ
องคการข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูนําท่ีรับรูได 

ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปทําใหเกิดความสําคัญของการมีหลักยึด
เหนี่ยวและเปาประสงคนําทาง ผูนําคือผูท่ีเขามาเติมใหเต็ม 

ประการท่ีสาม โรงเรียนมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาในระดับชาติ บทบาทหลักของ
ผูนําทางการศึกษาก็คือการแบงเบาภาระท่ีเกี่ยวของกับสาธารณชน 

แบบของภาวะผูนํา 
แบบของภาวะผูนํา (Leadership Style) หรือวิธีการของความเปนผูนําท่ีผูบริหารคนหนึ่ง

คนใดเลือกนํามาใชบริหารองคการนั้น ยอมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของความสําเร็จขององคการ 
ผูบริหารจะแสดงแบบของผูนําในการบริหารงานแตกตางกันออกไป การเลือกแบบของผูนําท่ี
เหมาะสมจะทําใหผูรวมงานใหความรวมมือตั้งใจทํางาน สามารถนําองคการไปสูเปาหมาย ตรงกัน
ขาม หากเลือกแบบของผูนําท่ีไมเหมาะสมจะทําใหเปาหมายขององคการกระทบกระเทือน 
ผูรวมงานจะมีความรูสึกขุนเคือง กาวราว ไมใหความรวมมือ หรืออยางนอยก็วางเฉยเสีย 

แบบของภาวะผูนําตามแนวความคิดดั้งเดิม 
แบบของภาวะผูนําหรือพูดใหเขาใจงายข้ึน เรียกวา แบบของภาวะผูนํา นี้ไดรับความ

สนใจศึกษากันมานานแลว โดยมุงไปศึกษาท่ีตัวผูนําวามีลักษณะการบริหารอยางไร ไดมีการศึกษา
พิจารณากันมากมายหลายกรณี แลวแตจะต้ังเกณฑข้ึนมา ในท่ีนี้จะนําเสนอไว 4 แบบดังนี้ 

1. พิจารณาจากสถานภาพของผูนํา คือ ยึดวาอะไรเปนเครื่องคํ้าจุนใหผูนําดํารงอยูใน
สถานภาพน้ันๆ ได แบงออกเปน 3 แบบดังนี้ 

(1) ผูนําแบบใชพระเดช เชน หัวหนารัฐบาลเผด็จการ 
(2)  ผูนําแบบใชพระคุณ เชน ผูนําท่ีชอบชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ เม่ือ

ไดรับความเดือดรอนอยูเสมอ 
(3)  ผูนําแบบสัญลักษณ เชน กษัตริยในระบอบประชาธิปไตย เปนตน 

2.  พิจารณาลักษณะวิธีการทํางาน แบงออกไดเปน 4 แบบ คือ 
(1)  ผูนําแบบเจาระเบียบ 
(2)  ผูนําแบบบงการ ใชวิธีการส่ังงานเปนใหญ 
(3)  ผูนําแบบจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น รวมใชดุลย

พินิจ และใชศิลปะการชักจูงใจเขาชวย 
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(4)  ผูนําแบบรวมใจ  คลายผูนําแบบจูงใจ  โดยยึดหลักประนีประนอมและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ไมจําเปนตองใชการจูงใจ 

3.  พิจารณาจากลักษณะการใชอํานาจควบคุม แบงออกไดเปน 3 แบบคือ 
(1)  ผูนําแบบใชอํานาจบังคับ 
(2)  ผูนําแบบใชอํานาจอรรถประโยชนบังคับ ใชสินจางรางวัลเปนเคร่ืองกําหนด 
(3)  ผูนําแบบใชอํานาจธรรมเนียมประเพณีบังคับ อางเอาธรรมเนียม ประเพณีใน

การปกครองมาบังคับ 
4.  พิจารณาลักษณะและวิธีใชอํานาจ แบงออกเปน 3 แบบ คือ 

(1)  ผูนําแบบเผด็จการ 
(2)  ผูนําแบบปลอยปละละเลย 
(3)  ผูนําแบบประชาธิปไตย 

ผลงานของ Lippitt et al (1930) แหงมหาวิทยาลัยไอโอวา จําแนกภาวะผูนําออกเปน 3 
แบบดังนี้ 

ผูนําแบบเผด็จการ (autocratic leader) อํานาจหนาท่ี การตัดสินใจ การกําหนดเปาหมาย 
ผูนําเปนผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียว ผูนําจะมีการควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด ถือวาคําส่ังเปน
เร่ืองสําคัญมาก ผูนําแบบนี้เหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับสถานการณในสนามรบ 

ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic leader) เปดโอกาสใหกลุมหรือผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการบริหาร มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางบุคลากรดวยกันและการยอมรับแกทุกคน 
ถือวาอํานาจของผูนําไดมาจากกลุมผูใตบังคับบัญชา ผูนําแบบนี้ไดรับความแพรหลายในยุคมนุษย
สัมพันธ 

ผูนําแบบปลอยปละละเลย (laissez–faire leader) ผูนําแบบปลอยปละละเลยจะใหเพียง
คําแนะนําท่ัวๆ ไป จะทําอะไรปลอยใหเปนหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชา ไมมีการควบคุม ส่ังการ 
ติดตามผลการทํางาน งานจะสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ไมสูจะสนใจนัก ถือเอาความตองการของ
กลุมเปนใหญ ผูอยูใตบังคับบัญชาตองจูงใจดวยตนเอง และมีอิสระมากในการปฏิบัติงาน 

จากการวิจัยของ Shaw (1976) พบวากลุมท่ีมีหัวหนาเผด็จการทํางานไดเร็วกวาและ
ดีกวากลุมท่ีมีหัวหนาแบบประชาธิปไตย แตสมาชิกในกลุมแบบประชาธิปไตยพอใจในกลุมของตน
มากกวาสมาชิกในกลุมแบบเผด็จการ 
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เผด็จการ   ประชาธิปไตย   ปลอยปละละเลย 
 
ภาพท่ี 2.3  ความสัมพันธในกลุมท่ีมีผูนํา 3 แบบ (L = Leader) 
 
ท่ีมา : Shaw, M.E. (1976). 
 
โกศล มีคุณ (2545) ศึกษาพบวาสมาชิกในกลุมท่ีมีผูนําแบบประชาธิปไตยมีขวัญและ

กําลังใจสูงกวาสมาชิกในกลุมท่ีมีผูนําแบบเผด็จการ แตท้ังสองกลุมนี้มีประสิทธิภาพในการทํางาน
เทาเทียมกัน และพบอีกวาสมาชิกในกลุมท่ีมีผูนําแบบเผด็จการและอยูในสถานการณท่ีตึงเครียดจะ
มีขวัญและกําลังใจตํ่าท่ีสุด แตกลุมท่ีมีแนวโนมวาขวัญและกําลังใจของหัวหนาและสมาชิกกลุมท่ีดี
ท่ีสุด และมีผลงานดีท่ีสุดดวย คือ กลุมท่ีมีผูนําแบบประชาธิปไตย 

พฤติกรรมของผูบริหาร 
Tannenbaum and Schmidt (1973: 162-164) เช่ือวาผูนําหรือผูบริหารมักประสบปญหา

เปนอยางมากในการตัดสินใจ เลือกแบบของผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณหนึ่งๆ พฤติกรรมของ
ผูนําท่ีแสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจหรือการมอบหมายหนาท่ีในการตัดสินใจใหแกผูใตบังคับบัญชา
เปนเร่ืองท่ีนาสนใจมาก 

พฤติกรรมของผูนําแตละแบบจะข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูนํา
กับความมีอิสระของผูใตบังคับบัญชา ถาผูนําใชอํานาจมากเกินไปจนเลยดานซายสุด นั่นคือจะมี
พฤติกรรมแบบเผด็จการ ตรงกันขาม ถาผูใตบังคับบัญชามีอิสระมากเกินไปจะกลายเปนผูนําแบบ
ปลอยปละละเลย 
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ความสําคัญของลูกนอง 
ความสําคัญของหัวหนา 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  แนวตอเนื่องของพฤติกรรมผูนํา 
 
ท่ีมา : สมคิด บางโม (2552: 232) 
 
จากแผนภูมิพฤติกรรมผูนําในระดับตางๆ จะมีพฤติกรรมสรุปไดดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ผูนําจะเปนผูระบุปญหาและตัดสินใจเองท้ังหมด ผูใตบังคับบัญชาไมมีโอกาส

เขารวมการตัดสินใจเลย 
ระดับท่ี 2 ผูนําจะแจงการตัดสินใจและอธิบายเหตุผลประกอบใหผูใตบังคับบัญชาทราบ

วาเพราะเหตุใดจึงตัดสินใจเชนนั้น 
ระดับท่ี 3 ผูนํ า เสนอการตัดสินใจ  และเปดโอกาสให ซักถามขอขัดของใจได 

ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสเขารวมการตัดสินใจบาง และมีความเขาใจมากข้ึน 
ระดับท่ี 4 ผูนําเสนอการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชารวมกันพิจารณาและเปล่ียนแปลง

แกไขได แลวรับขอเสนอไปพิจารณา แตการตัดสินใจข้ันสุดทายยังเปนของผูนํา 
ระดับท่ี 5 ผูนําเปนผูระบุปญหาและขอคําแนะนําจากผูใตบังคับบัญชา เพื่อนํามาเปน

ขอมูลประกอบในการตัดสินใจ 
ระดับท่ี 6 ผูนําจะเปนผูระบุปญหาและกําหนดขอบเขตของการตัดสินใจแลวมอบให

กลุมผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจ ระดับนี้ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมมากข้ึน 
ระดับท่ี 7 ผูนําจะปลอยใหกลุมผูใตบังคับบัญชา ระบุถึงปญหาที่ตองตัดสินใจให

วิเคราะหและแกปญหากันเอง ระดับนี้ผูใตบังคับบัญชามีอิสระมากเกินไป 
การพิจารณาเลือกภาวะผูนําท้ัง 7 แบบนี้ แทนเนนเบามและชมิดท ใหขอเสนอแนะวา

ผูนําควรจะพิจารณาตามความสามารถของตนเอง ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาและ
สถานการณประกอบกันดวย 

 

การใชอํานาจของผูนํา 

                                                         ความมีอิสระของผูใตบังคับบัญชา 

1           2            3             4             5             6             7        ระดับพฤตกิรรม      DPU
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แบบของภาวะผูนําตามแนวความคิดสมัยใหม 
การศึกษาแบบของภาวะผูนําในปจจุบัน สนใจศึกษาพฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงออกใน

องคการเปนหลัก พฤติกรรมของผูนํา หมายถึงพฤติกรรมของบุคคล ขณะท่ีทําการส่ังการตอ
กิจกรรมตางๆ ของกลุมผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การศึกษาในแนวนี้
แยกออกเปนหลายแบบตามความคิดของผูศึกษาดังนี้ (สมคิด บางโม, 2552: 233) 

- ภาวะผูนําแบบสถาบันมิติ–บุคลามิติ 
- ภาวะผูนําแบบมุงงาน–มุงความสัมพันธ 
- ภาวะผูนําแบบใหความสําคัญตอคน–ตอการผลิต 
ภาวะผูนําแบบสถาบันมิติ–บุคลามิติ 
Getzels and Guba มองกระบวนการบริหารเปนระบบหนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบสองดาน

หรือสองมิติ คือ ดานสถาบัน (nomothetic dimension) และดานบุคลากร (idiographic dimension) 
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2.5  การบริหารเปนระบบสังคม 
 
ท่ีมา : สมคิด  บางโม (2552: 232) 
 

มิติดานสถาบัน ประกอบดวย สถาบัน บทบาท และความคาดหวัง มิติดานบุคคล
ประกอบดวย บุคคล บุคลิกภาพ และความตองการ มิติท้ังสองน้ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
ดังลูกศรช้ี ผลสุดทายคือมีพฤติกรรมท่ีสังเกตได เม่ือมีการกําหนดตัวบุคคลใหเปนผูนําของสถาบัน 
ผูนําจะสวมบทบาทของสถาบัน กําหนดความคาดหวังและมาตรฐานการปฏิบัติตางๆ ในสถาบัน 

สถาบันมิติ 

   สถาบัน   บทบาท              ความคาดหวัง 

ระบบสังคม         พฤติกรรมผูนํา 

   บุคคล                บุคลิกภาพ                              ความตองการ 

บุคลามิติ 
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ดังนั้นเม่ือพิจารณาระบบบริหารในแงของระบบสังคม เกตเซลล และกูบาจําแนกผูนําออกเปน 3 
แบบตามพฤติกรรมท่ีปรากฏ ดังนี้ 

1.  ผูนําแบบยึดสถาบัน (Nomothetic Leader) ใชอํานาจและระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน โดยมุงหวังใหงานสําเร็จเปนสําคัญ มีการควบคุมให
บุคลากรมีบทบาทตามท่ีสังคมกําหนด ไมสนใจวาผูใดจะเดือดรอนหรือไมพอใจ ผูใตบังคับบัญชา
มักไมชอบใจ เกลียดชัง หวาดระแวง ไมไวใจผูบังคับบัญชา 

2.  ผูนําแบบยึดบุคคล (Idographic Leader) เนนความสําคัญของบุคคลในสถาบันเปน
สําคัญ พยายามเขาใจผูใตบังคับบัญชา สรางความสัมพันธอันดีกับบุคลากรในหนวยงาน โดยมุงหวัง
วาเม่ือบุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีแลวผลสําเร็จของงานจะตามมา ผูนําแบบนี้เปนท่ีรักใครของ
ผูใตบังคับบัญชา 

3.  ผูนําแบบผสมผสาน (Transactional Leader) เปนผูนําท่ีเนนความสําคัญท้ังสองดาน 
คือ มองเห็นความสําคัญท้ังสถาบันและบุคคล ถือไดวาเปนผูนําท่ีสมบูรณ ตัวอยางเชน โรงเรียนเปน
สถาบัน บทบาทของโรงเรียนคืออบรมส่ังสอนเด็ก ความคาดหวังของสถาบันคือพัฒนาเด็กใหเปน
คนดี ครูเปนบุคคลในโรงเรียนยอมมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของครูแตละคน และครูแตละคนยอมมี
ความตองการความสุขและความกาวหนาในหนาท่ีราชการ หรือความตองการอื่นๆ ตางกันออกไป 
ในการบริหารโรงเรียนครูใหญจะตองคํานึงถึงบทบาทและความมุงหวังของโรงเรียน และคํานึงถึง
บุคลิกภาพและความตองการของครูแตละคนดวย ใหครูไดปฏิบัติงานการสอนอยางมีความสุขและ
โรงเรียนก็สามารถพัฒนาเด็กใหออกไปเปนคนดีได ครูใหญจึงจะเปนผูนําท่ีสมบูรณแบบ  

ภาวะผูนําแบบมุงงาน–มุงความสัมพันธ 
สมคิด บางโม (2552: 234-241) สถาบันวิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดทําการวิจัย

ในป ค.ศ. 1945 เกี่ยวกับผูนํา โดยพยายามศึกษาถึงมิติตางๆ (dimension) ของพฤติกรรมของผูนํา 
ผูวิจัยไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงขณะท่ีทําการส่ังการ
ตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยที่พฤติกรรม
ของผูนํานั้นจะแสดงออกมาในสองมิติดวยกัน คือ 

1. มิติหรือปจจัยท่ีแสดงถึงการมุงงาน 
2. มิติหรือปจจัยท่ีแสดงถึงการมุงความสัมพันธ 
ในมิติแรกจะแสดงให เห็นถึงพฤติกรรมของผูนําในลักษณะท่ีแสดงให เห็นถึง

ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและกลุมของผูใตบังคับบัญชา เพื่อการสรางรูปแบบท่ีดีของ
องคการ ชองทางการติดตอส่ือสาร ตลอดจนระเบียบวิธีการปฏิบัติตางๆ สวนมิติท่ีสองจะแสดงให
เห็นถึงพฤติกรรมของผูนําในลักษณะท่ีเปนมิตรภาพ ความไวใจ และความอบอุนท่ีจะเกิดข้ึน
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ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดังนั้นมิติแรกจะมีลักษณะเปนการมุงงาน (task 
oriented) เนนถึงความตองการขององคการ สวนมิติท่ีสองจะมุงถึงความสัมพันธ (relationship 
oriented) เนนถึงความตองการของบุคคลเปนสําคัญ 

 
 

งานต่ํา 
สัมพันธสูง 

งานสงู 
สัมพันธต่ํา 

งานต่ํา 
สัมพันธต่ํา 

งานสงู 
สัมพันธสูง 

 
 
ภาพท่ี 2.6  ผูนําแบบมุงงาน–มุงความสัมพันธ 
 
ท่ีมา : สมคิด  บางโม  (2552: 235) 
 

เรสซิส ไลเคิรตและคณะ แหงสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทํา
การวิจัยในป ค.ศ. 1961 เกี่ยวกับแบบของผูนํา โดยทําการศึกษาผูนําท้ังในดานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล และหนวยงานรัฐ หลังจากท่ีทําการวิเคราะหถึงขอมูลตางๆ ท่ีไดมาแลวสรุปไดดังนี้ 

ไลเคิรตไดแบงแบบของผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ ผูนําท่ีใหความสําคัญตองาน และ
ผูนําท่ีใหความสําคัญตอคน จากการวิเคราะหพบวาแผนกท่ีมีผลผลิตสูง มีผูนําท่ีใหความสําคัญตอ
คนงาน 86 % ใหความสําคัญตอผลผลิต 14 % ในแผนกท่ีมีผลผลิตตํ่าจะมีผูนําท่ีใหความสําคัญตอ
คนงาน 15 % ใหความตอผลผลิต 85 % เม่ือศึกษาในดานการควบคุมงานพบวาในแผนกท่ีมีผลผลิต
สูงใชการควบคุมงานอยางใกลชิดเพียง 10 % แตใชการควบคุมอยูหางๆ ถึง 90 % สําหรับในแผนก
ท่ีมีผลผลิตตํ่าใชการควบคุมอยางใกลชิด 67 % และควบคุมหางๆ 33 % 

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นขอเท็จจริงวาแบบของความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นคือ ผูนําท่ี
ใหความสําคัญตอคน ผูนําท่ีใหความสําคัญตอคนจะใหความสนใจในปญหาของผูใตบังคับบัญชา 
และการสรางกลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายของการปฏิบัติงานท่ีใหทุกคนมีเสรีภาพในการ

กา
รมุ

งค
วา
มส

ัมพั
นธ

 

(สูง) 

(สูง) (ต่ํา) การมุงงาน 
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ทํางานดวย ซ่ึงผลการวิจัยนี้แตกตางกับคนอ่ืนๆ ท่ีสวนใหญพบวาแบบของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
ตองใหความสําคัญตองาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  สรุปผลการศึกษาวิจัยของไลเคิรต 
 
ท่ีมา : สมคิด  บางโม (2552: 236) 
 

ภาวะผูนําแบบใหความสําคัญตอคน–ตอการผลิต 
Blake and Mouton (1976) ไดศึกษาแบบของผูนําโดยยึดหลักวา ผุนําท่ีดีตองให

ความสําคัญท้ังดานตัวบุคคลและดานการผลิต จึงไดทําการสราง ตาขายการบริหาร (managerial 
grid) ข้ึนเพื่อศึกษาแบบของผูนํา โดยใหผูนําหรือผูบริหารใหคะแนนการปฏิบัติงานของตน คะแนน
ของผูบริหารจะไดมาจากท้ังคะแนนการใหความสําคัญตอตัวบุคคลและการผลิต ผูบริหารท่ีได
คะแนนต่ําท้ังสองดานยอมช้ีใหเห็นวาผูบริหารผูนั้นมีแนวทางบริหารท่ีไมมีเปาหมาย เบลกและ 
มูตันตองการใหผูบริหารพัฒนาตนเองใหถึงระดับ (9, 9) ในตาขายการบริหาร 
 
 
 
 

    ใหความสําคัญตองาน   ใหความสําคัญตอคน 

 

แผนกท่ีมีผลผลิตสูง                                           14 %                                                      86 % 
แผนกท่ีมีผลผลิตตํ่า                   85 %                                                     15 % 
 
 

    ควบคุมอยางใกลชิด   ควบคุมอยูหางๆ  
แผนกท่ีมีผลผลิตสูง                     10 %      90 % 
แผนกท่ีมีผลผลิตตํ่า           67 %                33 % 
 

ก. ลักษณะของผูนํา 

ข. ลักษณะของการนิเทศควบคุมงาน 
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ภาพท่ี 2.8  ตาขายการบริหาร 
 
ท่ีมา : สมคิด  บางโม (2552: 236) 
 

จากตาขายการบริหาร เบลกและมูตันไดแบงแบบของผูนําออกเปน 5 แบบ ดังนี้ 
1.  แบบไมใหความสนใจอะไรเลย (impoverished) คือ ณ ตําแหนง (1,1) งานก็ไมดี 

ผูใตบังคับบัญชาก็ไมชอบ 
2. แบบมีมนุษยสัมพันธสูงมาก (country club) คือ ณ ตําแหนง (1,9) ไมใสใจงาน เอาใจ

ผูใตบังคับบัญชามาก 
3. แบบมุงงาน (task) คือ ณ ตําแหนง (9,1) สนใจแตงาน เอางานเปนใหญ ไมสนใจ

ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 
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4. แบบทํางานเปนกลุม (team) คือ ณ ตําแหนง (9,9) เนนท้ังงานและคนสูงมาก เปน
แบบอุดมคติ 

5.  แบบเดินสายกลาง (middle road) คือ ณ ตําแหนง (5,5) สนใจท้ังงานและคน
พอสมควร 

จากการศึกษาภาวะผูนําท้ัง 3 ลักษณะ คือ แบบสถาบันมิติ–บุคลามิติ แบบมุงงาน–มุง
ความสัมพันธ และแบบใหความสําคัญตอคน–ตอการผลิต จะเห็นวามีสาระสําคัญไมแตกตางกัน คือ 
พิจารณาองคประกอบของการบริหารออกเปน 2 ฝาย ฝายหน่ึงเปนงาน (บทบาทของสถาบันหรือ
การผลิต) และอีกฝายหนึ่งเปนคน (ผูปฏิบัติงาน) แบบของผูนําจึงมีเพียง 3 แบบใหญๆ เทานั้น คือ 
(1) มุงงาน (2) มุงคนหรือมุงความสัมพันธ (3) มุงท้ังงานและมุงความสัมพันธ ผูนําท่ีพึงปรารถนาจึง
ควรมุงท้ังงานและมุงความสัมพันธ คือ บริหารงานใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการท่ีตั้งไว ใน
ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจ มีความสุขกับงานน้ัน 

สถานการณกับประสิทธิภาพของภาวะผูนํา 
ภาวะผูนําเปนเร่ืองท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแผอิทธิพลและอํานาจตางๆ ไปยัง

สมาชิกกลุม เม่ือพูดถึงกลุม กลุมจะมีหลายประเภทซ่ึงแตกตางกัน โดยเฉพาะผูนําของกลุมตางๆ ก็
ยอมแตกตางกันไปดวย โดยเฉพาะผูนําจะใชวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันแผอิทธิพลไปยังสมาชิก 

ในการแบงประเภทสถานการณของกลุมงาน เฟรด ฟดเลอร (Fred Filedler, 1976) แบง
ออกเปน 3 สถานการณใหญๆ เปนสถานการณท่ีมีอิทธิพลตอบทบาทของผูนํา ซ่ึงเขาเรียนวา 3 มิติ
ของผูนํา (three dimensions of leader) ดังนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกกลุม (Leader–Member Relation) 
ผูนําท่ีมีบุคลิกเปนท่ีดึงดูดใจของสมาชิกในกลุม สมาชิกของกลุมจะยอมรับและทําให

กลุมสดใสไมตึงเครียด ซ่ึงงายตอการใชอิทธิพลของผูนําในการปฏิบัติงานของกลุม ตามความเปน
จริงแลว ถาผูนํามีความม่ันใจ มีความซ่ือตรง และยุติธรรมตอสมาชิกกลุมแลว ไมจําเปนเลยท่ีผูนํา
นั้นจะตองไดรับการแตงตั้งข้ึนมาเปนผูนํา บุคคลนั้นจะไดเปนผูนําโดยการเลือกต้ังจากสมาชิกกลุม
ของตนนั่นเอง ในมิตินี้เราสามารถวัดความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมกับผูนําไดดวยวิธีสังคมมิติ 
(sociometric index) เพื่อจะเปนตัวช้ีความรูสึกของสมาชิกในกลุมท่ีมีตอผูนํา และความสัมพันธอันดี
ระหวางผูนํากับสมาชิกในกลุม 

2. โครงสรางของงาน (Task Structure) 
งานโดยท่ัวไปเปน คําส่ังเบ้ืองบน ซ่ึงเปนการใชอํานาจหนาท่ีของผูท่ีอยูระดับเหนือกวา

ขององคการ สมาชิกของกลุมซ่ึงปฏิเสธและไมยินยอมปฏิบัติตามคําส่ังจะตองพบกับวินัยจากผูมี
อํานาจหนาท่ีท่ีเหนือกวาตน ตัวอยางเชน ทหารท่ีละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาอาจจะ
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ถูกเรียกตัวไปสอบสวนความผิดตอผูบัญชาการประจํากรมทหารนั้นก็ได อยางไรก็ตาม การยินยอม
ปฏิบัติงานตามคําส่ังเพราะวางานน้ันมีระบบระเบียบแบบแผนแนนอนตายตัว งายตอการปฏิบัติ
เรียกวางานนั้นมีโครงสราง เชน งานระบบทหาร สวนงานที่ไมมีโครงสราง ไดแกงานท่ีเปนการ
ผลิตส่ิงใหมๆ ออกมา เชน การเขียนบทละคร เปนตน 

งานท่ีถือวาเปนงานท่ีมีโครงสรางมีนิยาม 4 ประการ คือ 
(1) งายตอการตัดสินใจ (decision verifiability) คือ เปนงานท่ีรูวาถูกตองหรือไม เปน

งานท่ีตกลงกันไดงาย เปนงานท่ีสาธิตได 
(2)  จุดมุงหมายชัดเจน (goal clarity) งานนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานความเขาใจกลุม 
(3)  แนวทางไปยังจุดมุงหมายน้ันไมสลับซับซอน แนวทางไปยังจุดมุงหมายน้ัน  

มีวิธีการไมมากนักสําหรับการปฏิบัติงานนั้น 
(4) เปนงานหรือปญหาเฉพาะอยาง (solution specificity) คือเปนงานท่ีมีท่ีส้ินสุดในตัว

มันเอง และรูวางานนั้นถูกตองหรือไม 
3. อํานาจของตําแหนง (Position Power) 
มิติท่ีสามก็คืออํานาจท่ีไดรับจากตําแหนงของการเปนผูนํา ไดแก อํานาจในการใหคุณ

ใหโทษแกสมาชิกในกลุมมากนอยเพียงใด อยางเชน ระบบขาราชการจะกําหนดสิทธิ หนาท่ี และ
อํานาจตามตัวบทกฎหมาย เปนตน ผูนําจะมีอํานาจหรือไมมีเพียงใดพิจารณาจากการท่ีผูนํามีผลตอ
การสนับสนุนความกาวหนาของสมาชิกในกลุมได ผูนํามีเกียรติและสถานภาพเฉพาะอยางในชีวิตท่ี
มีผลตอความเจริญกาวหนาของสมาชิกในกลุมได 

ประสิทธิภาพของผูนํา 
Fiedler (1967: 118-120)ไดศึกษาผลการวิจัย 55 ช้ิน และนําขอมูลจากการวิจัยตางๆ มา

วิเคราะหและสรุปไดวา 
1.  ผูนําแบบมุงงาน มีประสิทธิภาพสูงในสถานการณท่ีเอ้ืออํานวยสูงและสถานการณท่ี

เอ้ืออํานวยตํ่า 
2. ผูนําแบบมุงความสัมพันธหรือมุงคน มีประสิทธิภาพสูงในสถานการณท่ีเอ้ืออํานวย

ปานกลางหรือสถานการณท่ีไมยากไมงายจนเกินไป แตผูนําไมเปนท่ีชอบพอของสมาชิกกลุม ผูนํา
ท่ีมุงความสัมพันธจะมีความสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในกลุมของตนไดใน
ภายหลัง และทําใหงานมีประสิทธิภาพได หรืออีกสถานการณหนึ่ง ผูนําท่ีสมาชิกในกลุมชอบ งาน
ท่ีทําใหกลุมนี้ข้ึนอยูกับความคิดริเร่ิมและความเต็มใจท่ีจะรวมมือในการทํางานของสมาชิกในกลุม
เปนสําคัญ สวนอํานาจของผูนํานั้นอาจมีบางพอสมควรอยูในระดับปานกลาง 
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แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา 
ในการศึกษาเร่ืองผูนําหรือภาวะผูนํานั้น สวนสําคัญเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับตัวผูนําและการ

ปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของผูนําในฐานะผูใชอิทธิพล (Influence) เพื่อเปนมรรควิธีใหบังเกิดอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูใตบังคับบัญชา ผูอยูใตอิทธิพล (Influence) หรือผูตาม (Follower) ในสถานการณตางๆ 
กัน 

ผูนําในฐานผูใชอิทธิพลและ/หรืออํานาจท่ีจะปฏิบัติใหบังเกิดความรวมมือประสานงาน
กันเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค โดยเฉพาะในการบริหารงานนั้น การใชอํานาจหนาท่ีเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงานนั้นมีอยูเปนอันมาก หากใชอํานาจไปในทางไมสุจริตและไมเปน
ประโยชนตอสวนรวมแลวก็ยอมนําความเส่ือมเสียมาสูองคการ (สมพงศ เกษมสิน 2514: 352) 

นักวิชาการและนักทฤษฎีท่ีศึกษาเกี่ยวกับผูนําไดใหความหมายของผูนําและภาวะผูนํา
ไวตางๆ มากมายหลายทัศนะ แตในท่ีนี้จะขอกลาวถึงความหมายของผูนําและภาวะผูนําท่ีเห็นวา
นาสนใจและเกี่ยวจองกับประเด็นสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้ ดังนี้ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา 
การศึกษาถึงคุณลักษณะของผูนํา โดยไมคํานึงถึงดานอ่ืนๆ เปนตนวา สภาพแวดลอม 

ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ตามแนวคิดนี้เช่ือวา ผูนํายอมมีลักษณะแตกตางจากผูตาม มี
คุณลักษณะบางอยางท่ีสงเสริมใหเปนผูนํา โดยมุงศึกษาลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ลักษณะทาง
กาย (Physical Trails) เปนการศึกษาเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง สวนสูง น้ําหนัก ความแข็งแรง และ
ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality) เปนการศึกษาเกี่ยวกับทางดานจิตวิทยา เชน ความสัตย ความ
ทะเยอทะยาน ความคิดริเร่ิมและสติปญญา เปนตน และลักษณะท่ีแตกตางจากผูตามน้ียอมสามารถ
ระบุและบงช้ีได ในระยะแรกไดศึกษาการเปนผูนํา โดยหาผูนําท่ีประสบความสําเร็จวาเปนใคร โดย
ดูผลกําไรจากธุรกิจหรือการประเมินจากผูบังคับบัญชาช้ีบงถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีประสบ
ความสําเร็จศึกษาถึงวิธีการท่ีบุคคลไดรับคัดเลือก หรือไดเล่ือนข้ึนไปสูตําแหนงของการเปนผูนํา
จากวิธีการดังกลาวทําใหเกิดทฤษฎีข้ึน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีผูยิ่งใหญ (The Great Man Theory) และ
ทฤษฎีลักษณะของผูนํา (Trait Theory) ท้ังสองทฤษฎีเช่ือวา บุคคลท่ีจะเปนผูนําไดนั้นเพราะเขาเกิด
มาพรอมกับลักษณะ (Traits) บางอยางท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเขาเปนผูนําหรืออยางท่ีเรียกวา
เกิดมาเพื่อเปนผูนํา (Leader are Born not Made) มิใชมาฝกอบรมเพ่ือเปนผูนําทีหลัง คุณลักษณะ
การเปนผูนํานี้ถือวาเปนพันธุกรรมปรากฏในยีนส (Genes) ท่ีสามารถายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสู
ชนรุนตอไป 
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1. ทฤษฎีของผูยิ่งใหญ (Greatman Theory) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2525: 22) มองใน
แงของบุคลิกภาพในดานตางๆ ของมนุษย แบงไดเปน 6 ประเภท คือ 

1.1 ดานกายภาพ (Physical Look) คือรูปรางหนาตา อายุ เชน อายุท่ีเหมาะสมท่ีจะ
เปนผูนําในองคการควรมีอายุตั้งแต 40 เปนตนไป เพราะมีประสบการณในดานการทํางานมา
พอสมควร มีอารมณม่ันคง สามารถตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางรอบคอบ รูปรางหนาตาคือ
บุคลิกภาพ ลักษณะสําคัญ ผูนําองคการควรจะรูปรางไดสัดสวนไมเปนคนพิการรูปรางหนาตาดีจะ
เปนส่ิงท่ีสรางความเช่ือม่ันของบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการ 

1.2 ดานสังคม (Social Relationship) มีการประสานสัมพันธท่ีดี มีศิลปะในการ
ส่ือสาร มีความคลองตัวสูง 

1.3 ดานสติปญญา (Intellectual) มีสติปญญาสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดีเปนคน
ท่ีส่ือความหมายกับคนท่ีตางช้ันวรรณะกับตนเองได 

1.4 ดานผลสัมฤทธ์ิของงาน(Achievement)เปนคนท่ีมีความรับผิดชอบสูงมากเปน
คนท่ีมีความผูกพันทางใจ มีความม่ันใจในตนเอง ในการตัดสินใจและสรางความม่ันใจให
ผูใตบังคับบัญชา มีศิลปะในการพูด การส่ังการ อยางมีกลยุทธในการบริหารเพ่ือใหองคการไปสู
ความสําเร็จ 

1.5 มีความคิดริเร่ิม (Initiative) สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใชในงานขององคการมีนวัตกรรม (Innovation) ในการริเร่ิมสรางสรรคสูงและไดผลดีอยู
เสมอ 

1.6 ดานบุคลิกภาพพิเศษสวนตัว (Aggressive) เปนคุณสมบัติโดดเดนในตัวเอง 
เชน ความโอบออมอารี ความอดทน มีอารมณเปนปกติท้ังๆ ท่ีเหตุการณท่ีไมปกติ มีอํานาจแฝงใน
ตัวเอง มีความสามารถโนมนาวจิตใจผูอ่ืนใหปฏิบัติตามตนเองได เปนตน 

กวี วงศพุฒ (2535: 113-126 อางถึงใน กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536: 78) ทฤษฎีนี้เช่ือวา
บุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการท่ีจะชวยสนับสนุนใหเปนผูนําไดซ่ึงหมายถึง
คุณลักษณะ ดังนี้ 

บุคลิกภาพ (Personality) เปนเร่ืองท่ีติดตัวมากับบุคคลแตละคนสวนท่ีสามารถปรับปรุง
แกไขไดบุคลิกดังกลาวคือความสามารถในการปรับปรุงตัวตองการท่ีจะนําความม่ันคงทางอารมณ
ของตนเองความอุตสาหะ พยายามความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความทะเยอทะยาน และความคิดริเร่ิม 
เปนตน 
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ความรูความสามารถ (Intelligence) ธรรมชาติสรางสมองของมนุษยมาเพ่ือใชสติปญญา
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมความรูความสามารถของมนุษยจะเห็นไดจากการใชเชาวปญญาและ
การรูจักประนีประนอมความสามารถในการบริหาร  ความรวมมือ   

คุณลักษณะทางดานกายภาพ (Physical Characteristic) ถือเปนเร่ืองท่ีติดตัวมาอยางเห็น
ไดชัด ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจสามารถแกไขปรับปรุงดวยการใหอาหารหรือรับประทานอาหารที่ถูกตอง
ตามหลักโภชนาการนั้น มีสวนทําใหคนเราสูงไมเพียงพอเพราะพันธุกรรมเพียงอยางเดียวซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับน้ําหนักการฝกฝนความสามารถของรางกาย 

ดังนั้น คุณลักษณะของการเปนผูนําท่ีจะสงผลใหผูนําทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กลาวคือ ตัวผูนําตองมีความเฉลียวฉลาด มีความเปนผูใหญทางอารมณ  มีแรงจูงใจภายในที่
กอใหเกิดความสําเร็จ และเปนผูท่ีไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป 

คุณลักษณะของผูนํา เปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบการบริหารงานจึงเปนผู
ท่ีตองประสานความรวมมือของสมาชิกในองคการ  ใหผูปฏิบัติงานท่ีงานในหนาท่ีรับผิดชอบหรือท่ี
ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูท่ีจะเปนผูนําท่ีดีตองเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ผูนําจึงตองมีความสามารถพิเศษ ท่ีจะทําใหผูอ่ืนทํา
ตามในส่ิงท่ีตองการคุณลักษณะของความเปนผูนําจึงเปนคุณลักษณะอันมีคาอยางอ่ืน เปนปจจัย
สําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเช่ือถือ  เชื่อม่ัน  เชื่อฟงและใหความ
รวมมืออยางจริงใจอันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุลุวงไปดวยคุณลักษณะของความเปนผูนํา
จึงเปนพื้นฐานสําคัญของผูนําหนวยงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลสะทอนตอบกลับจากผูใตบังคับบัญชา 

Doll (1968, อางถึงในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2525: 22) ไดวิเคราะหงานวิจัยมากกวา 
100 เร่ือง เกี่ยวกับลักษณะ (Traits) ของการเปนผูนําโดยสรุปวา ผูนําทางการศึกษาท่ีจะมีลักษณะเอา
ใจเขามาใสใจเรา ผูนําควรจะมีความรูสึกท่ีไวตอความตองการหรืออารมณของสมาชิกในกลุม มิได
มองผูใตบังคับบัญชาในฐานะท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาเทานั้น จะตองมองเขาในฐานะท่ีเปนคนมีชีวิต 
จิตใจสูง มีความคิด มีความตองการสวนตัวดวยผูนําทางการศึกษาควรจะเปนคนท่ีกระฉับกระเฉง 
ผูนําจะตองกระทําตนใหสมาชิกเห็นวาเปนผูมีความกระตือรือรน มีความต่ืนตัว แจมใสราเริงผูนํา
ทางการศึกษาควรจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม ในท่ีนี้มิไดหมายเพียงแต
วา ผูนําจะตองเปนสมาชิกธรรมดาของกลุมเทานั้น แตรวมหมายถึงพฤติกรรมของผูนําจะตอง
สอดคลองกับบรรทัดฐาน (Norms) ของกลุมมีความคิดไมตางหรือหางจากความคิดของกลุมมากนัก 
ผูนําทางการศึกษาควรจะเปนท่ีพึ่งของสมาชิก ครู นักเรียน คนงาน ภารโรง ตางก็ตองการความ
ชวยเหลือเม่ือเผชิญกับปญหา ดังนั้น ผูนําทางการศึกษาควรจะมีความรอบรูทางวิชาการเปนอยางดี 
ผูนําทางการศึกษาควรจะสนใจในบทบาทการเปนผูนําของตน ผูนําจําตองมีความรูจักบทบาทหนาท่ี
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ของตนเปนอยางดี และจําเปนตองมีความรับผิดชอบ  หากผูนําทางการศึกษามิไดมีความรับผิดชอบ
และแสดงบทบาทหนาท่ีของตน ความเจริญกาวหนาทางการศึกษาก็จะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดยาก 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 
การศึกษาพฤติกรรมผูนํา เปนวิธีการศึกษาอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหสามารถเขาใจ

เร่ืองผูนําได อาจแบงประเภทของผูนําไดตามพฤติกรรมในการเปนผูนําของตน หรือตามแบบ 
(Style) ของการเปนผูนํา ดังน้ี 

1. พฤติกรรมของผูนําแบบเผด็จการ–ประชาธิปไตย–เสรีนิยม 
จากผลการวิจัยของ Lippit & White (1989, อางถึงใน วีระพนธ สมานเทพ, 2534: 23-

24) ท่ีมหาวิทยาลัยโอโฮวา ในป ค.ศ. 19891 Lippit & White มีความเห็นวามีแบบของการเปนผูนํา
อยู 3 แบบ คือ 

1.1 ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style)ท่ีใชอํานาจหนาท่ีและการตัดสินใจ
ท้ังหมดจะอยูท่ีผูนําประเภทน้ีผูนําจะเปนผูกําหนดเปาหมายและวิธีการที่จะนํามาใชเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายดังกลาว ผูนําประเภทนี้ตองการการเช่ือฟงและการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาโดย
ทันที การมอบหมายงานจะนอยมาก ขนาดของการควบคุมจะมีขนาดแคบ ผูนําจะควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดและใหความสําคัญในเร่ืองของการออกคําส่ังเปนประการสําคัญ และ
ใชการส่ือสารเปนแบบทางเดียว 

1.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) ลักษณะผูนําประเภทน้ี ผูนําจะ
กําหนดเปาหมายและวิธีการที่จะนํามาใชเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการ แตจะยอมใหแตละ
กลุมผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกระบวนการของการกําหนดเปาหมายและวิธีการดังกลาว 
โดยการเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในปญหาตางๆ ผูนําประเภทนี้มีความ
เช่ือวาผูใตบังคับบัญชาจะใหการสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากพวกเขามีสวนรวม  
การติดตอส่ือสารเปนแบบหลายทาง ความคิดเห็นตางๆ อาจมีการแลกเปล่ียนระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน 

1.3 ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez–Fair Style) ผูนําประเภทนี้จะเห็นดวยกับคําแนะนํา
ท่ัวไป วาควรจะทําอะไรแลวปลอยใหเปนหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชากําหนดแนวทางท่ีจะนํามาใช
ในการปฏิบัติงานดังกลาว ผูใตบังคับบัญชาจะตองจูงใจตนเอง และยอมจะตองข้ึนอยูกับความ
ตองการของพวกเขาเองในการท่ีจะปฏิบัติงาน ผูนําจะปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะสมาชิกคนหนึ่งใน
กลุมคนเทานั้น โดยทําหนาท่ีในการใหขอมูลตางๆ ตามท่ีผูใตบังคับบัญชาขอรองมา วิธีการของผูนํา
เชนนี้ทําใหผูใตบังคับบัญชามีอิสระในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ปญหาสําคัญในการเปนผูนํา
ประเภทน้ีก็คือ การขาดผูนําท่ีมีความเขมแข็ง กลุมของผูใตบังคับบัญชาจะไมมีความควบคุมและ 
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ส่ังการ ซ่ึงอาจเปนส่ิงบังคับใหทุกคนตองปฏิบัติงานในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม การศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอในป ค.ศ. 1989 สถาบันวิจัยธุรกิจแหงมหาวิทยาลัย
โอไฮโอ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความเปนผูนํา โดยพยายามศึกษาถึงมิติตางๆ (Dimension) ของ
พฤติกรรมผูนําผูวิจัยไดใหความหมายของความเปนผูนําไววาเปนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งขณะท่ีทําการส่ังการตอกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย
พฤติกรรมของผูนั้นจะแสดงออกมาในมิติ 2 มิติ คือ 

1.3.1 กิจสัมพันธ (Initiating Struction) หมายถึงพฤติกรรมผูนําท่ีเนนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูนํากับกลุมสมาชิกโดยสรางรูปแบบองคการที่เปนระเบียบแบบแผน อธิบาย
ไดชัดเจน รวมถึงชองทางการติดตอส่ือสารและวิธีการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกลุม 

1.3.2 มิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมผูนําท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางผูนํากับกลุมสมาชิกท่ีเปนไปในลักษณะท่ีเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปน
มิตรทํางานรวมกันดวยความไววางใจซ่ึงกันและกันอยูรวมกันอยางอบอุนและใหความเคารพยกยอง
นับถือตอกันรวมท้ังใหความสนใจในสวัสดิการของผูบริหารดวย ดังภาพ 

 
 
    สูง 
 
 
มิติมิตรสัมพันธ 
 
    ต่ํา 
 
    ต่ํา  มิติกิจสัมพันธ  สูง 
 
ภาพท่ี 2.9  แสดงพฤติกรรมของผูนํา 
 
ท่ีมา : วีระพนธ  สมานเทพ (2534: 23-24) 
 
 
 

 
มุงคนสูง 
มุงงานตํ่า 
 

 
มุงงานสูง 
มุงคนสูง 

 
มุงคนตํ่า 
มุงงานตํ่า 

 
มุงงานสูง 
มุงคนตํ่า 
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ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
สถานการณเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะประกอบไปดวยตัวแปรตางๆ มาก

ท่ีสุด และมักจะเปนตัวแปรอิสระ ผูบริหารจําเปนตองปรับสวนประกอบท้ังสามใหเขากันใหไดจึง
จะสามารถเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพได ลักษณะสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณ มีดังนี้ 

1. ทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situation Theories) หลักการของทฤษฎีนี้คือการกําหนด
สถานการณเพื่อใหผูนําไดปฏิบัติโดยเช่ือวา (Situation) การเปนผูนําไดนั้นข้ึนอยูกับสถานการณ
และส่ิงแวดลอมในขณะนั้น โดยผูนําจะตองมีวิธีการยืดหยุนไปตามสถานการณท่ีแตกตางกัน 
ทฤษฎีเชิงสถานการณท่ีได รับการพัฒนาข้ึนเพื่อเปนพ้ืนฐานใหผูนําไดปฏิบัติ  ไดแก  ผูนํา
สถานการณของฟดเลอร (Fiedlers Leadership Contingency Model) Fiedle (1967, อางถึงใน เรมวล 
นันทศุภวัฒน, 2542:60-61) สรางทฤษฎีนี้ข้ึนมาภายใตเง่ือนไขมาใช ภาวะผูนําแบบมุงเนนงาน 
(Task-Oriented) หรือมุงเนนความสัมพันธ โดยมีการควบคุมของผูนําในสถานการณ (Situational 
Control) ท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงแบงเปน 3 ปจจัย คือ สัมพันธภาพระหวางผูนําและผูตาม โครงสราง
ของงาน และอํานาจตามตําแหนงของผูนํา จากการศึกษาพบวา แบบภาวะ ผูนําท่ีมุงเนนงานและ
มุงเนนความสัมพันธ สามารถพยากรณ ความมีประสิทธิผลไดตลอดเวลา แตตองใชใหถูกกับ
สถานการณโดยผูนําตองประเมินลักษณะการนําของตนเองกอนวาตนใชภาวะผูนําแบบใด และ
ผสมผสานแบบภาวะผูนํากับสถานการณใหเขากันได แตขอโตแยงของทฤษฎีนี้ ก็คือ การวัด
ลักษณะของผูนําเปนการวัดท่ีคลุมเครือไมแนนอน ยากตอการเช่ือถือ สวนการแบงประเภทของ
สถานการณตางๆ นั้นงายและธรรมดาจนเกินไป 

2. ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซ และแบลนชารด (Hersey and 
Blanchard Situational Leadership) Hersey & Blanchard (1982, อางถึงในสิริอร วิชชาวุธ, 2544:62)
ทําการศึกษาตอจากฟดเลอร โดยพยายามผสมผสานพฤติกรรมผูนํากับมิติทางสถานการณและใหคํา
จํากัดความของรูปแบบภาวะผูนําในลักษณะแบบแผนพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออก ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การกระทําของผูตามท่ีผูตามตองรับรูดวย การศึกษานี้แบงภาวะผูนําออกเปน 4 รูปแบบ ท่ี
ผสมผสานกันระหวางพฤติกรรมมุงเนนสัมพันธและสัมพันธมุงเนนงาน ไดแก 

2.1  พฤติกรรมท่ีมุงเนนงานสูง และมุงเนนสัมพันธต่ํา 
2.2  พฤติกรรมมุงเนนงานสูง และมุงเนนสัมพันธสูง 
2.3  พฤติกรรมมุงเนนสัมพันธสูงและมุงเนนงานตํ่า 
2.4  พฤติกรรมมุงเนนสัมพันธต่ําและมุงเนนงานตํ่า 

ผูนําท่ีจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองปรับพฤติกรรมของตนใหเขากับความมีวุฒิ
ภาวะ (Maturity) ของผูตามซ่ึงไดแก แรงจูงใจดานความสําเร็จ (Need of Achievement) ความต้ังใจ
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มุงม่ันในการยอมรับความรับผิดชอบ (Willingness to Acceptresponsibility) และการศึกษาหรือ
ประสบการณของผูตาม (Education Experience) เชน เม่ือระดับความมีวุฒิภาวะของผูตามสูงข้ึน 
ผูนําจะลดพฤติกรรมการมุงงานนอยลง และเพ่ิมพฤติกรรมมุงเนนสัมพันธมากข้ึน ทฤษฎีจะมี
ประโยชนในการนําไปฝกหัด และพัฒนาการทํางาน แตการนําไปใชเพื่ออธิบายประสิทธิผลของ
ภาวะผูนําก็มีอยูอยางจํากัด 

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ (Transactional Leadership) 
ตามแนวคิดของ Bass (1985: 66) ในขณะท่ี Burns (1978) มีความเห็นวาภาวะผูนําแบบ

จัดการ และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเปนลักษณะภาวะผูนําท่ีแยกออกจากกัน แต Bass (1985: 66) 
กลับพบวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยภาวะผูนําแบบจัดการและภาวะผูนําแบบ
ปฏิรูป ซ่ึง Bass ไดทําการศึกษา โดยขยายทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการและภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของ Burns โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายทฤษฎีภาวะผูนําของแบบจัดการ และภาวะ
ผูนําแบบเปล่ียนแปลงใหชัดเจนยิ่งข้ึน Bass (1985: 153) กลาววา การที่ผูนําจะแสดงภาวะผูนําเชิง
จัดการหรือภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงนั้นข้ึนอยูกับ 1) ส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก 
ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขององคการท่ีผูนํานั้นอยู 2) ส่ิงแวดลอมภายใน
องคการ ไดแก ตัวองคการงาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 3) คุณธรรม
สวนตัวและคานิยมของผูนําเอง 

Dunham-Taylor & Klafehn (1990: 68) กลาววา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ถาใชภาวะผูนําแบบจัดการรวมดวย แตผูท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมีแนวโนม
ของคุณลักษณะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ (Transactional Leadership) ของ Bass ไดอธิบายวาผูนํา
แบบเปล่ียนแปลงพัฒนามาจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom (1964 อาง
ถึงใน พนิดา ดามาพงศ, 2534: 24) กลาววา ทุกคนจะทุมสรรพกําลังหากเขารูวาเขาสามารถทําให
สําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปนเคร่ืองมือไปสูรางวัล และหากเปนรางวัลท่ีเขาอยากไดเขาจะทุมเท
ความพยายามมากขึ้น ตามแนวคิดของ Bass ภาวะผูนําเชิงจัดการ หมายถึง การท่ีผูนําอธิบายใหผู
ตามเขาใจบทบาท และงานท่ีผูตามเกิดแรงจูงใจท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.10  แสดงกระบวนการของภาวะผูนําเชิงจัดการ 
 
ท่ีมา : พนิดา  ดามาพงศ (2534: 24) 
 

ภาวะผูนําแบบจัดการ คือ กระบวนการที่ ทําใหผูตามพยายามท่ีจะคาดหวังและ
ปฏิบัติงานตามท่ีคาดหวังโดยผูนําใชกระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงอยางเหมาะสมทําใหผูตามมี
ความเช่ือม่ันท่ีจะปฏิบัติตามบทบาท และเห็นคุณคาของผลลัพธท่ีกําหนด ซ่ึงผูตามจะตองรูถึงส่ิงท่ีผู
ตามปฏิบัติใหไดผลลัพธส่ิงท่ีตองการ และทําใหผูตามเขาใจในบทบาท รวมทั้งตระหนักถึงความ
ตองการของผูตาม บอกวิธีท่ีตองการของผูตามจะไดรับการแลกเปลี่ยน เม่ือปฏิบัติงานไดบรรลุผล
ตามท่ีกําหนด ประกอบดวยกระบวนการ 2 ดาน ดังนี้ 

1. การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent Reward–CR) เปนกระบวนการท่ีผูนําให
ชักจูงใจผูตาม ทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหสําเร็จ ผูนําใชการใหรางวัลเพื่อสงเสริมใหผูตาม
ยอมรับในบทบาทของตนเอง สรางความเช่ือม่ันใหกับผูตาม และใหยอมรับในบทบาทตอไป ผูนํา

 

ผูนํา: รูวาผูตามสามารถทําอะไรที่ให
ไดผลลัพ 

 

ผูนํา: รูถึงความตองการของผูตาม 

 

ผูนํา: แยกแยะหนาท่ีของผูตาม 
ผูนํา: แยกแยะถึงความตองการของผูตาม 
และจะเปล่ียนแปลงอยางไรเพื่อทําให

หนาท่ีของตนเองสําเร็จ 

ผูตาม: รูสึกม่ันใจในความตองการใน

หนาท่ี (ความสําเร็จเปนไปได) 

 

ผูตาม: ระลึกถึงคุณคาของเปาหมายงาน 

 

ผูตาม: พัฒนาการจูงใจเพื่อใหไดซ่ึงผลที่ปรารถนา 
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ตองประเมินความตองการและบอกวิธีทํางานและบอกวาผูตามทํางานเสร็จผูนําจะใหรางวัลท่ีผูตาม
ตองการ 

2. การบริหารแบบวางเฉย (Management By Exception–MBE) คือการท่ีผูนําจะไมเขา
ไปยุงเกี่ยวจนกวาจะเกิดขอผิดพลาดเกิดข้ึนจึงเขาไปแกไข ซ่ึงอาจใหเสริมแรงทางลบหรือการ
ลงโทษการบริหารแบบวางเฉยมีแนวโนมท่ีจะไมเกิดประสิทธิภาพ แตก็มีความจําเปนใน
สถานการณหนึ่ง แบงออกได 3 แบบ 

2.1 การบริหารแบบเชิงรุก  (Active Management–by–Exception–AME–A)  
การบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรงหรือเชิงรุก เปนกระบวนการท่ีผูนํามุงรักษาสภาพเดิมของ
องคการ โดยใหผูตามปฏิบัติงานตามวิธีการที่เคยปฏิบัติมา และหากผูตามปฏิบัติงานผิดไปจาก
มาตรฐานท่ีกําหนด ผูนําจะแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยผูนําแสดงความไมพอใจ ผูตามท่ี
ลมเหลวในงาน โดยใชวิธีการต้ังแตเบาที่สุด จนถึงข้ันรุนแรงท่ีสุด หากผูตามยังไมเขาใจหรือไมมี
ความสามารถผูนําจะทบทวนใหมใหชัดเจน และพยายามปรับปรุงความสามารถของผูตาม โดยการ
ฝกอบรมเพื่อใหผูตามปฏิบัติงานไดสําเร็จ ผูบริหารแบบนี้เปนแบบหลีกเล่ียงความเส่ียง ทํางาน
แบบเดิมๆ และหลีกเล่ียงนวัตกรรมใหมๆ ท่ีนํามาซ่ึงความเส่ียง ทําใหเกิดความผิดพลาดได ผลงาน
ท่ีไดก็พื้นๆ ไมสูงมากนัก 

2.2 การบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management–by-Exception–AME–P) ผูบริหาร
แบบน้ีจะรอคอยจนกระท่ังมีบางส่ิงบางอยางผิดพลาด เขาจะไมหาความผิดพลาดคอยจนกวาส่ิง
ตางๆ มีปญหามาก ซ่ึงการบริหารแบบน้ีจะมีความจําเปนและมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ 
เชน เม่ือมีความปลอดภัยเปนส่ิงสําคัญหรือเม่ือเขาตองดูแลผูตามจํานวนมาก ซ่ึงรายงานโดยตรงตอ
ผูนํา 

2.3 ผูนําแบบตามสบาย (Laissez Faire Leadership–LF) เปนผูนําแบบนิเสธ  
มีลักษณะหลีกเล่ียงจากภารกิจตางๆ ไมมีความชัดเจนในความคาดหวังไมพูดถึงความขัดแยงท้ังส้ิน 
เปนผูนําท่ีไมมีประสิทธิผล และผูตามไมมีความพอใจ ซ่ึงจะมีลักษณะดังนี้ 1) เขาจะหลีกเล่ียงท่ีจะ
เขาไปเกี่ยวของกับภารกิจสําคัญ 2) เม่ือมีความตองการเขาจะไมอยู 3) ไมตอบสนองตอส่ิงจําเปน
เรงดวน 4) ไมเกี่ยวของกับปญหาเฉียบพลัน 5) ไมนําพาตอการขอรองของผูใตบังคับบัญชา 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) 
ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง เปนมุมมองรวมสมัยของเรื่องภาวะผูนํา ผูนําดังกลาว

คลายคลึงกับผูนําบารมี (charismatic leaders) แตกตางกันตรงท่ีความสามารถท่ีจะนําเอานวัตกรรม
และการเปล่ียนแปลงเขามาสูองคกร โดยระลึกถึงความตองการและความเปนอยูของพนักงาน ผูนํา
แหงการเปล่ียนแปลงสรางการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญตอท้ังพนักงานและองคกร ตลอดจนผูนําแบบนี้
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มีความสามารถท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงในเร่ืองภาระหนาท่ีขององคกร กลยุทธและโครงสราง 
รวมถึงวัฒนธรรมขององคกร หรือกฎท่ีเปนรูปประทับในอันท่ีจะควบคุมการแลกเปล่ียนกับ
พนักงานแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเขายังมุงความสนใจไปที่คุณภาพของส่ิงท่ีจับตองไมได เชน 
วิสัยทัศน คุณคารวม และความคิดเห็นเพื่อสรางความสัมพันธ ใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ตลอดจนแสวงหาแนวทางรวมกันท่ีจะขอความรวมมือ (enlist) จากพนักงานใน
กระบวนการเปล่ียนแปลง (Daft, 2002) 

จากงานวิจัยของ Tichy และ Devanna (อางใน Lussier, 1996) ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง
จะนําพาองคกรผานการกระทําท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ระลึกไดถึงความตองการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและความมีชีวิตชีวา 
(recognizing the need for revitalization) ผูนําแหงการเปล่ียนแปลงระลึกไดถึงความตองการการ
เปล่ียนแปลงขององคกร เพ่ือท่ีจะรักษาไวซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในสภาพแวดลอม และเพื่อ
รักษาระดับความไดเปรียบทางการแขงขัน 

2. สรางวิสัยทัศนใหม (creating a new vision) ผูนําแหงการเปล่ียนแปลงนึกภาพ 
(visualize) การเปล่ียนแปลงองคกร และกระตุนใหคนในองคกรทําใหกลายเปนจริงได 

3. ทําใหการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน (institutionalizing change) ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง
ใหคําแนะนําคนขององคกร เพื่อท่ีเขาจะทําใหวิสัยทัศนของผูนําเปนจริง 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวา ผูนําแหงการเปล่ียนแปลงมีความเก่ียวของกับองคกร
ในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะเปนผูนําท่ีมีความยืดหยุนและรูจักนํานวัตกรรม และความสําคัญของ
การมีผูนํามุงเนนไปท่ีเร่ืองงานและเร่ืองการสรางสัมพันธเปนหลัก แตในปจจุบันองคกรตองการ
ผูนําท่ีสามารถนําพาองคกรไปสูอนาคตได เพื่อการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและการอยูรอด 

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของบุคคลตางๆ 
หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผูนําแบบมีบารมีแลว ไดเกิดมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําแนวใหมข้ึน คือ ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงมีอยู
หลายแนวคิดดวยกัน ผูวิจัยไดรวบรวมท่ีนาสนใจไวดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ Burns 
ในทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ตอนเร่ิมตนไดรับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิง

บรรยาย ผูนําทางการเมือง คือ Burns (1978) อธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอ
ผูตาม และในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน ภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงมองได ท้ังในระดับแคบท่ีเปนกระบวนการท่ีสงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล 
(Individual) และในระดับกวางท่ีเปนกระบวนการในการใชอํานาจเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมและ
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ปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของ Burns ผูนําการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรูของผู
ตาม โดยการยกระดับแนวความคิดและคานิยมทางศีลธรรมใหสูงข้ึน Burns มีแนวคิดวาภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคกรในทุกๆ ตําแหนง ซ่ึงอาจจะเปนผูนํา
หรือผูตามเกี่ยวกับคนท่ีมีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวา หรือตํ่ากวาก็ได 

Burns (1978, อางถึงใน ประเสริฐ สมพงษธรรม, 2538: 50–51) ไดใหความหมายภาวะ
ผูนําวา หมายถึง การท่ีผูนําทําใหผูตามสามารถบรรลุจุดมุงหมายท่ีแสดงออกถึงคานิยม แรงจูงใจ 
ความตองการ ความจําเปน และความคาดหวังท้ังของผูนําและผูตาม Burns เห็นวาภาวะผูนําเปน
ปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีมีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู
จุดหมายรวมกัน เกิดไดใน 3 ลักษณะ คือ 

1. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธท่ีผูติดตอกับ
ผูตามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการ ถือ
วาผูนําและผูตามมีความตองการอยูในระดับข้ันแรก ตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับข้ันของ 
Maslow (Maslow’s Need Hierachy Theory) 

2. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําจะตระหนักถึงความ
ตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการ
ซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพท้ังสองฝาย คือ เปล่ียนแปลง และเปล่ียนผูนําการ
เปล่ียนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปล่ียนแปลงจะตระหนักถึงความตองการ
ของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก (Conscious) และยกระดับความตองการของผู
ตามใหสูงขึ้นตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกในอุดมการณ 
คานิยมเชิงจริยธรรม เชน ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 

3. ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนแปลง
เปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเม่ือผูนําไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิง
จริยธรรมของผูนําและผูตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังสองฝาย อํานาจของผูนําจะ
เกิดข้ึนเม่ือผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยงระหวาง
คานิยมกับวิธีปฏิบัติไดโดยสรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันท่ีสูงกวาเดิม แลวจึง
ดําเนินการเปล่ียนแปลงสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดหมายท่ีสูงข้ึน 

4. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของเบนนิส และนานัส 
เศาวนิต เศาฌานนท (2542: 119–121) ไดสรุปงานวิจัยของเบนนิส และนานัส (Bennis 

& Nanus) ไววา ผูนําจะมีลักษณะท่ีธรรมดาไมวาจะเปนบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมท่ัวไป ส่ิงท่ีช้ีชัด
ใหเห็นวาอะไรเปนปจจัยท่ีชวยทําใหผูนําเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพจากการศึกษาได

DPU



55 

สรุปขอคิดเห็นไวดังนี้ เพื่อใหผูนําไดนําไปใชในการดําเนินการเปล่ียนแปลงขององคการในภาวะท่ี
ส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปและเพื่อใหนําพาองคกรอยูรอดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ (Bennis 
& Naunus, 1985 อางถึงใน เศาวนิต เศาฌานนท (2542: 119–121) 

1. พัฒนาวิสัยทัศน (Developing Vision) ผูนําตองมีวิสัยทัศนท่ีดีสําหรับองคกรใน
อนาคต แตอยางไรก็ตามตองใหเห็นงานท่ีจะทําอยางชัดเจนและตองเปนผูรวบรวมพลังของสมาชิก
ใหทุมเทแรงกายแรงใจ ทําใหความฝนนั้นเปนจริงใหได โดยผูนําจะตองมีลักษณะดังนี้ ผูนําจะตอง
สนใจวาอะไรกําลังจะเกิดข้ึน จะตองตัดสินใจวาอะไรจะเปนส่ิงสําคัญสําหรับองคการในอนาคต 
จะตองกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานของทุกคนในองคกร ซ่ึงส่ิงเหลานี้ถือวาเปน
หลักสําคัญพื้นฐานอยางยิ่งท่ีถูกยอมรับวาเปนผูนํา ไมวาผูนําจะเปนไวทยากร (Conduction)  
ผูบัญชาการเหลาทัพ (Army Generals) ผูฝกสอนฟุตบอล (Football Coach) หรือผูบริหารโรงเรียน 
ฯลฯ สําหรับภารกิจท่ีสําคัญท่ีควรมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน และสามารถซ้ือใจลูกนองได มีความยุติธรรม 
ใจเปนกลางไมลําเอียง ท่ีสําคัญตองเปนรูปธรรมสนับสนุน คือ การสรางแรงดลใจใหผูปฏิบัติงาน
โดยทําใหรูวางานของเขามีความหมายตอองคกร ทํางานดวยกันเหมือนพี่นองกัน และสนองความ
ตองการพื้นฐานของเขาได และเห็นคุณคาของงานท่ีเขาไดทํา และรักในการทํางานหรือการ
เปล่ียนแปลงและภารกิจ วิสัยทัศนจะตองเปนตัวช้ีแนวทางการของการตัดสินใจตางๆ ดาน
งบประมาณบุคลากร ความคิดริเร่ิม และความเกี่ยวของของบุคลากรในทุกระดับส่ิงท่ีเปนปญหาก็
คือ ทําอยางไรผูนําจึงจะไดมาซ่ึงวิสัยทัศนท่ีดีและสนองตอความตองการของบุคคลดังกลาวไดโดย
ไมมีความคลุมเครือ หรือไมชัดเจนดังท่ีพบเห็น ซ่ึงลึกๆ ผูนําขาดผูสนับสนุนวิสัยทัศน ผูนําตอง
สรางเครือขายท้ังเปนทางการและไมเปนทางการทั้งทงดานภายในและภายนอกของหนวยงาน 
รวมท้ังสนใจรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดยเฉพาะผูมีมุมมองตางๆ วิสัยทัศนนั้นควรไดมีการ
คัดเลือกจากท่ีเสนอหรือความคิดหลายมุมมองมิใชใชอํานาจของตนเองมากเกินไปไมรับฟงความ
คิดเห็นของผูนอย ผูนําท่ีดีท่ีเกงตองสามารถทําใหวิสัยทัศนใหเปนเร่ืองท่ีเขาใจงาย และมีเหตุผลท่ี
ทุกฝายจะเห็นชอบรวมกัน และยอมรับวาเปนเร่ืองท่ีเปนจริงได และสามารถทําใหเกิดข้ึนหรือสําเร็จ
ไดตามเปาหมาย วิสัยทัศนท่ีดีมีความสามารถในการวินิจฉัยและวิเคราะหเปนส่ิงท่ีสําคัญในการ
พัฒนาวิสัยทัศน แตสัญชาตญาณและความคิดริเร่ิมก็เปนส่ิงสําคัญและจําเปนเชนกัน การศึกษาวิจัย
ของแบนนิสและนานัส สอดคลองกับการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีพบวาองคกรท่ีไมมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน จะ
สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงมาก โดยเฉพาะใน 2 ศตวรรษที่ผานมา ท้ังนี้เพราะ
การเปล่ียนแปลงของคานิยมในสังคมรอบดานการคาภายใน การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี การเพิ่มของความตองการของผูปฏิบัติงานและแรงกดดันจากบุคคลภายนอก เชน ผูถือ
หุนธนาคาร เจาของเงินกูตาง รวมท้ังสหภาพแรงงานดวย เปนตน 
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2. พัฒนาความผูกพันศรัทธา (Developing Commitment and Trust) การพัฒนา
วิสัยทัศนท่ีดีความสนใจอยางเดียวคงไมพอ แตตองเปนตัวส่ือสารวัฒนธรรมขององคการไดดวย 
การดําเนินงานตามวิสัยทัศนตองเปนเร่ืองของการชักชวน และสรางแรงบันดาลใจ ไมใชการบังคับ
ใหกระทํา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมักจะมีสํานวนท่ีจับใจ คําอุปมาอุปมัย คําขวัญ สัญลักษณและพิธี
การตางๆ ท่ีจะสรางแรงดลใจใหเกิดการยอมรับรวมกัน และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตางๆ ดวยความ
เต็มใจเต็มท่ีและผูกพัน วิสัยทัศนตองเนนใหเห็นความแตกตางในส่ิงตางๆ ในแตละระดับจาก
ภารกิจท่ีไมชัดเจน พรอมดวยแผนงานและนโยบาย วิสัยทัศนจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
ทางดานการตัดสินใจและการกระทําการเปล่ียนแปลงจะตองเกิดท่ีโครงสรางและกระบวนการของ
การจัดการโดยตองยังคงตองรักษาไวท่ีคานิยม วัตถุประสงคของวิสัยทัศนใหมนั้นกระบวนการ
ยอมรับ เห็นชอบ และความผูกพันกัน อยางไรก็ตามความรับผิดชอบหลักก็ยังคงอยูกับผูนํา ไมใช
มอบหมายใหผูนําคนอ่ืนมาทํา การยอมรับ เห็นชอบ และผูกพันตอวิสัยทัศนของผูปฏิบัติงานข้ึนอยู
กับความศรัทธาของเขา ผูนําท่ีไมเปนท่ีรักและและไมมีบุคลใดศรัทธาก็ยอมไมสามารถจะทําให
วิสัยทัศนใหมเปนท่ียอมรับได ศรัทธาตอผูนําข้ึนอยูกับการยอมรับในความเชี่ยวชาญของผูนํา 
รวมท้ังควรมีหลักการและพฤติกรรมการทํางานท่ีสมํ่าเสมอ การไมสมํ่าเสมอของผูนําจะทําใหการ
ยอมรับลดลงในความชัดเจนของวิสัยทัศน และจําทําใหขาดความเช่ือม่ันในผูตามส่ิงนี้ก็จะเปนตัว
ปดกั้นความนาสนใจของวิสัยทัศนนั้นโดยส้ินเชิง ผูนําจะตองแสดงการยอมรับตอคานิยมของผู
ทํางานและการแสวงหาวิธีการท่ีจะนํามาใชกระตุนความพฤติกรรมในการทํางานของพวกเขาท่ีไม
ขัดตอคานิยม 

3. สนับสนุนการเรียนรูขององคการ (Facilitation Organizational Learning) ส่ิงท่ี
คนพบโดยแบนนิส และนานัส ก็คือการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในองคการ ผูนําจะตองพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรูใหมๆ ใหแกสมาชิกขององคการใหมากท่ีสุด จากประสบการณของ
ความสําเร็จและลมเหลวท่ีผานมา ผูนําตองรูถึงความจําเปนของขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเหตุการณท่ีไมอาจคาดการณได บุคลิกภายนอกตอแนวความคิดของผูนําตอง
สรางเครือขายและหาขอมูลเครือขายในการสรางแผนกลยุทธ ผูนําตองทดลองเพ่ือกระตุนใหเกิด
การประดิษฐส่ิงใหมๆ รวมท้ังมีผลิตผลใหมข้ึนมาดวย ผูนําตองเห็นวาความผิดพลาดเปนของ
ธรรมดาและเปนสวนหนึ่งของการทํางาน และควรใชประโยชนจากความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุง
แกไขในการเรียนรูและพัฒนาสงเสริม อํานวยความสะดวก การเรียนรูของสมาชิกอ่ืนๆ ในองคการ 
ผูนําตองกระตุนผูนําระดับตางๆ ใหมีการวางแผนงานในการพัฒนาลูกนองตนเอง และสนับสนุนให
มีการจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะในทุกๆ ดาน (วรรณี หิรัญญากร, 2546: 31) 
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6. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส 
หลังจากมีแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของเบอรน ตอมา Bass (1985) ได

เสนอทฤษฎีของภาวะผูนําท่ีมีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้เพื่ออธิบายกระบวนการเปล่ียนสภาพใน
องคการ และช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูนําของการเปล่ียนแปลงแบบบารมี (Charismatic) 
และระบบการแลกเปลี่ยน (Transformation) โดยท่ีแบสสไดนิยามภาวะผูนําในแงของผลกระทบ
ของผูนําท่ีมีตอตัวผูตาม ผูนําทําใหผูตามตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณคามากข้ึน โดย
ยกระดับความตองการของผูตามและชักชวนจูงใจใหเห็นแกประโยชนขององคการมากกวาความ
สนใจของตนเอง (Self–Interest) ผลจากอิทธิพลเหลานี้ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันและเคารพในตัว
ผูนํา และไดรับการจูงใจใหทําส่ิงตางๆ ไดมากท่ีคาดหวังไวตั้งแตตอนแรก แบสส (Bass) เห็นวา
ภาวะผูนําท่ีดีควรมีการเปล่ียนแปลงมากกวาคําพูดเพียงคําเดียว บารมีไดรับการนิยามวาเปนผูนําท่ี
สงผลและมีอิทธิพลตอผูตามมาก โดยการปลุกเราอารมณ และมีความเปนเอกลักษณของผูนําเอง 
แบสส (Bass) เห็นวา บารมี มีความจําเปนแตไมเพียงพอสําหรับภาวะผูนําของการเปล่ียนแปลงแต 
ยังมีสวนประกอบอ่ืนท่ีสําคัญอีกสามสวนของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงคือ การกระตุนทางปญญา 
(Intellectual Stimulation) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และ
การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ท้ังสามองคประกอบนี้รวมกับการสรางบารมีท่ีมี
ปฏิสัมพันธกัน เพื่อสรางความเปล่ียนแปลงใหแกผูตามดวย ผลท่ีผสมผสานกันนี้ทําใหผูนําของการ
เปล่ียนแปลงแตกตางกับผูนําแบบบารมี นอกจากนี้ผูนํามีการเปล่ียนแปลงและพยายามที่จะเพิ่มพลัง 
(Empower) และยกระดับผูตาม ในขณะท่ีผูนําแบบนี้มีบารมีหลายคนพยายามที่จะทําใหผูตาม
ออนแอ การสรางความจงรักภักดีมากกวาความผูกพันในดานแนวคิดของ แบสส (Bass) ไดใหนิยาม
ภาวะผูนําของการเปล่ียนแปลงไวกวาง เบอรน (Burns) ไมใชเพียงแคการใชส่ิงจูงใจเทานั้น 
(Incentivive) เพื่อใหมีความพยายามมากข้ึน และตองการมีความแตกตางจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน แตมิใชกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยการแยกจากกัน แบสส (Bass) ยอมรับวาคนเดียวกัน
อาจใชภาวะผูนําท้ังสองแบบแตจะใชในสถานการณและเวลาที่แตกตางกันเทานั้น 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ในป ค.ศ. 1985 แบส (Bass) ไดเสนอภาวะผูนํามี 2 แบบ คือ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 
(Transaction Leadership) ซ่ึงมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ท่ีมีความตอเนื่องกันตามรูปแบบ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง จะมีความตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน โดยผูนําการ
เปล่ียนแปลงจะเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงข้ึน ตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน 
แตผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาความตองการของผูตามใหสูงข้ึนตอเนื่องจากภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียน ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตองการระหวางกันเพื่อใหผูตามปฏิบัติตาม ภาวะผูนําท้ัง
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สองประเภทนี้ผูนําคนเดียวกันอาจใชในประสบการณท่ีแตกตางและเวลาท่ีแตกตางกัน แบสส 
(Bass) วินิจฉัยวาการเปนภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสามารถสงผลใหการปรับปรุงประสิทธิภาพอยู
ข้ันตํ่า สวนภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะชวยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพอยูในข้ันท่ีสูง 

7. ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) ของ Bass & Avolio  
Bass & Avolio (1991, อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2545: 22-24) ไดเสนอโมเดลภาวะ

ผูนําแบบเต็มรูปแบบ โดยใชผลการวิเคราะหขององคประกอบภาวะผูนําตามรูปแบบภาวะผูนําท่ีได
เคยเสนอในป ค.ศ. 1985 ซ่ึงโมเดลนี้จะประกอบดวย ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูนําแบบตามสบาย สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยจะขอกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงเทานั้น 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เปนกระบวนการท่ีมีผู
อิทธิพลตอผูรวมงานและผูตามสูงข้ึนกวาความพยายามท่ีคาดหวังในการพัฒนาความสามารถของ
ผูรวมงานและผูตามไปสูระดับท่ีสูงและมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดความตระหนักรูในภารกิจ 
วิสัยทัศนของทีมงานในองคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองไปใหไกลเกินกวาความสนใจของ
ตนเองเพื่อนําไปสูประโยชนของกลุมองคการและสังคมในปจจุบัน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวท่ีผูนํามี
อิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตามนี้จะกระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ท่ี
เรียกวา “4l” (Four I’s) ประกอบดวย 

1. การเปนผูมีบารมี 
การเปนผูมีบารมี หรือการมีอิทธิพลท่ีเปนอุดมคติ (Idealized Influence or Charisma 

Leadership: II or CL) หมายถึง การที่ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี หรือเปนโมเดลสําหรับผู
ตาม ผูนําท่ีเปนท่ียกยอง เคารพนับถือ และไดรับความศรัทธาเช่ือใจ ไววางใจและทําใหผูตามเกิด
ความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงานกันผูตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผูนําและตองการ
เลียนแบบผูนํา ส่ิงท่ีผูนําตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผูนําจะตองมีวิสัยทัศน
กวางไกลและสามารถถายทอดไปยังผูตามไดอยางมีคุณภาพปฏิบัติได ผูนําจะมีความสม่ําเสมอไม
ใชอารมณ สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกๆ สถานการณ ผูนําเปนผูท่ีมีความไวใจไดวา
จะกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ผูนําจะตองเปนผูท่ีมีศีลธรรมและจริยธรรมที่สูง ผูนําควรหลีกเล่ียงการใช
อํานาจเพ่ือผลประโยชนสวนตน แตควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวม และควรประพฤติตนเพื่อให
เกิดประโยชนแกผูอ่ืนใหมากท่ีสุดท้ังนี้เพื่อประโยชนของกลุม ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด 
ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจในการทํางาน การเช่ือม่ันในตนเอง ความแนวแนในอุดมการณ ความ
เช่ือและคานิยมของเขา ผูนําจะสงเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผูตาม 
ซ่ึงจะทําใหผูตามรูสึกวาเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน 
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ผูนําแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผู
ตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจากการสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและ
ความเคารพในตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมาย
และปฏิบัติภาระหนาท่ีในองคการ 

2. การสรางแรงบันดลใจ  
การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM)หมายถึง การที่ผูนําประพฤติ

ตนเองในทางท่ีจูงใจและทําใหเกิดแรงบันดาลใดกับผูตาม การสรางแรงจูงใจภายใน การให
ความหมายและความทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) 
ใหชีวิตชีวา มีการแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการทํางาน โดยการสรางเจตคติท่ีดีและการคิด
ในส่ิงท่ีดีและคิดในแงบวกมิใชในแงลบ ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามในอนาคต และ
สรางส่ือความมุงหวังท่ีผูนําตองการอยางชัดเจนและแนนอน ผูนําตองแสดงตัวและอุทิศตนเองตอ
เปาหมายในการท่ีจะทําวิสัยทัศนรวมกัน แสดงความเช่ือม่ัน เห็นความตั้งใจอยางแนนอนวาจะ
สามารถทํางานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อ
วิสัยทัศนและภารกิจขององคกร และมองเปาหมายในระยะยาว การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ทําใหผูตามรูวาตนเองมีคุณคากับชีวิต และกระตุนใหพวกเขาสามารถจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน
ไดพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาน้ันๆ ไดทุกประการ การกระตุนทางปญญาจะทําใหผูตามจัดการกับ
อุปสรรคปญหาตางๆ รวมท้ังสามารถเสริมสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีดีแกตนเองไดเปนอยางดี 

3. การกระตุนปญญา (Intellectual Stimulation: IS) 
การกระตุนปญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผูนํากระตุนใหผูตาม

ตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวคิดแนววิธการ
ใหมๆ มาแกปญหา เพ่ือทําใหเกิดส่ิงใหมๆ ในองคการและสรางสรรค โดยคิดและแกปญหาอยางมี
ระบบ แบบแผน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การ
มองปญหา และกลาเผชิญกับสถานการณตางๆ ดวยวิธีการแบบใหมๆ โดยมีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเร่ิมใหม ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มีการใหกําลังใจผูตาม แสดง
ความคิดและเหตุผลไมวิจารณความคิดของผูตาม ถึงแมวาจะมีความคิดท่ีแตกตางออกไปจาก
ความคิดของผูนําก็ตาม ผูนําควรทําใหผูตามรูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ี
ดีที่จะนําปญหานั้นๆ มาชวยรวมมือกันแกไข ผูนําจะตองสรางความเช่ือม่ันใหผูตามวาปญหาทุก
อยางตองมีวิธีทางแกไขถึงแมวาบางปญหาจะมีอุปสรรคที่ยากมากมายก็ตาม ผูนําตองพิสูจนใหเห็น
วาความสามารถเอาชนะอุปสรรคไดทุกอยางดวยการรวมมือรวมใจกันของผูรวมงานทุกคน ผูตาม
จะไดรับการกระตุนใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ไมวาจะเปนความเช่ือ หรือแมแตประเพณี 
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การกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการท่ีจะทํา
ใหผูตามตระหนักและมีเขาใจในการแกไขปญหาทุกอยางไดดวยตนเอง 

4. การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล หรือการคํานึงถึงเอกบุคคล

(Individualized Consideration:IC) ผูนําจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะท่ีเปนผูนําให
การดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปรียบเสมือน
โคช(Coach) และเปนท่ีคอยใหคําปรึกษา (Advisor) ของผูตามในแตละคน ผูนําจะเอาใจใสเปน
พิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธ์ิผลและการเติบโตของแตละคน ผูนําจะ
พัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงข้ึน นอกจากนี้ผูนําจะตองมีการปฏิบัติตอผูตาม
โดยการใหโอกาสในการเรียนรูส่ิงใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังสรางบรรยากาศท่ีดี สนับสนุนและคํา
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล เชน บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตัวเองนอย บางคนก็
มากกวา บางคนมีมาตรฐานท่ีเครงครัด บางคนก็มีโครงสรางท่ีมากกวา ผูนําควรมีการสงเสริมการ
ส่ือสารท้ังสองทาง และมีการจัดการดวยการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around) มี
ปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ผูนําเห็นปจจัยการผลิตมีการรับฟงเหตุผลไดอยางเปนกลาง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มิใชเอาแตใจตนเองถือวาตนเปนใหญ 
(Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูตาม เปดโอกาสใหผูตามได
ใชความสามารถพิเศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูส่ิงใหมๆ ท่ีทาทายความสามารถ ผูนําควรเปนผูดูแลให
คําปรึกษา ใหคําแนะนําแกผูตาม และควรสนับสนุน ใหโอกาสโดยการเช่ือม่ันไววางใจในส่ิงท่ีผูนํา
ไดมอบหมายใหผูตามรับผิดชอบกระทํา พรอมท้ังดูความเจริญกาวหนาของงานอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ผู
ตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ หรือถูกจับผิดตลอดเวลา 

5. ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา หมายถึง การทํางานดวยความรูความสามารถ  

ความต้ังใจจริงและทํางานใหเกิดผลงานดท่ีีสุด มืออาชีพจะมีลักษณะ ดงันี้ 
1) มีการใหบริการสังคมไมซํ้าซอนกับวิชาชีพอ่ืนนั้นคือ มีความรูความชํานาญพิเศษ

เฉพาะอาชีพนั้นๆ 
2) ใชวิธีการแหงปญญา มืออาชีพทํางานโดยใชสมองเปนหลัก ใชความรูเปนหลัก

ในการทํางาน 
3) มีอิสระในการดําเนินงาน  มืออาชีพมีสิทธ์ิจะทํางานของตนเองโดยอิสระ

รับผิดชอบไดโดยไมตองมีการควบคุมผูอ่ืนมากนัก ทํางานเพ่ือใหเกิดผลงานเปนหลัก 
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4) ผูประกอบวิชาชีพผานการศึกษาระดับสูงโดยปกติมืออาชีพตองเรียนนานมักจบ
ปริญญาตรีอยางตํ่า 

5) มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มืออาชีพตองรักษาความรับผิดชอบและจริยธรรมของ
อาชีพของตนอยางเครงครัด 

6) มีความม่ันคง มีสถาบันวิชาชีพ มืออาชีพมักทํางานแลวไดรายไดดี มีรายไดสูงมี
ศักดิ์ศรีในสังคม 

พลสัณห โพธ์ิศรีทอง (2548) กลาววา องคประกอบของการเปนผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ มีอยางนอย 3 ประการ ไดแก 

1. มีความรูอยางแทจริงในเร่ืองท่ีทํา รูหลักวิชา รูเหตุ รูผล ท่ีไปท่ีมาของเร่ืองท่ีทําอยาง
รอบดาน และสามารถคาดคะเนเพ่ือหาทางแกไขไดในกรณีที่มีเหตุผิดปกติข้ึน 

2. มีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชไดอยางเหมาะสม ความสามารถนี้จะ
เกิดข้ึนไดจากประสบการณ ไหวพริบปฏิภาณ จนกลายเปนความเช่ียวชาญพิเศษท่ีคนท่ัวไปไมมี 

3. มีความสามารถในการประสานสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการ ส่ือสารทําความเขาใจไดดี 
มีการสนทนาท่ีสรางสรรค รูจักอดทน อดกล้ัน เพื่อจะไดทําผลงานท่ีตอบสนองความตองการได
ถูกตอง  
 
2.3 ประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

สมพงษ เกษมสิน (2526: 31) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล หมายถึงการ
พิจารณาผลของการทํางานท่ีสําเร็จลุลวงดังประสงคหรือท่ีคาดหวังไวเปนหลัก และความสําเร็จของ
งานอยางมีประสิทธิผลนั้น อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีประหยัดหรือมีประสิทธิภาพก็ไดเพราะ
ประสิทธิภาพเปนเร่ืองของการทํางานใหไดผลสูงสุด สวนประสิทธิผลเปนเร่ืองของการนําเอา
ผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดไวมาพิจารณา 

จินดาลักษณ วัฒนประสิทธ์ิ (2529: 254) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล คือ
การพิจารณาวาผลงานของนโยบายน้ันบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร ประสิทธิผลเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับการใชหลักเหตุผลทางเทคนิควิชาการ (Technical Rationality) 

ปุระชัย เปยมสมบูรณ (2529: 41-44) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล เปนเร่ือง
การเนนความสําคัญของส่ิงท่ีออก แทนท่ีจะเปนส่ิงปอนเขา จุดมุงหมายท่ีสําคัญของผลลัพธจึงไดแก
การศึกษาวาผลลัพธท่ีปรากฏนั้นจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด 
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นิศา ชูโต (2531: 9) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล หมายถึง กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะหความหมายขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการหาแนวทางวิธีการเพื่อการ
ปรับปรุงวิธีการจัดการและหาเหตุผล 

สมศักดิ์ คงเท่ียง (2549: 63) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา ประสิทธิผล หมายถึง
ความสัมพันธระหวางผลลัพธของการทํางานกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวธงชัย สันติวงศ 
(2535: 3) ไดกลาวถึงความหมาย ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานท่ีไดผลโดยสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ (2536: 32-33) ไดใหแนวคิดและความหมายของประสิทธิผลวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางใดอยางหน่ึง แตประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 
ตลอดจนใหสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกรวมทั้งสามารถแก
ปญหาภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปน 
การมองประสิทธิผลของท้ังระบบ 

เปรมสุรีย เช่ือมทอง (2536: 9) ไดกลาวถึงความหมาย ประสิทธิผล คือ ผลงานของ 
กลุ มซ่ึงเป นไปตามจุดประสงค หรือเปาหมายท่ีวางไว  ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียนคือ 
ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไว ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช 

ความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับ
บัญชาใหปฏิบัติงานใหเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไว 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2536: 97) ไดกลาวถึงความหมาย ประสิทธิผลขององคการ 
หมายถึงการท่ีองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

Fiedler (1967: 9) ไดกลาวถึงความหมาย ประสิทธิผล คือ การที่กลุมสามารถทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงถือวาเปนประสิทธิผลของกลุม 

Hoy & Miskel (1991: 373 citing Mott, 1972) ไดกลาวถึงความหมายของประสิทธิผล
ของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีถูกบีบบังคับได และ
รวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

Stress (1997: 55) ไดกลาวถึงความหมายของ ประสิทธิผล คือ การที่ผูนําไดนําใช
ความสามารถในการแยกแยะ การบริหารงาน และการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด

DPU



63 

และเหมาะสม 
สรุปไดวา ประสิทธิผล คือกระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือ

นโยบายท่ีกําหนดไว โดยมีตัวบงช้ีความมีประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางานโดยแบงระดับความสําคัญออกเปน 2 ระดับคือ 

1. ประสิทธิผลระดับบุคคล หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนพึงจะตองมีประสิทธิผลของ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ คือ สามารถปรับความคิดความเช่ือม่ัน และ
คานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของโรงเรียน โดยไมยึดติดกับหลักการ หรือ
ทฤษฎีจนเกินไป ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันโดย
คํานึงถึงวิสัยทัศนขององคการท่ีกําหนดรวมกันไวใหบรรลุผล 

2. ประสิทธิผลระดับองคการ หมายถึง ประสิทธิผลขององคการรวมกันในการ
สรางสรรคความสําเร็จ โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการ
จัดระบบสารสนเทศ ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และท่ีสําคัญมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และมีการรายงานผลการประเมินตนเองตอตนสังกัดและ
สามารถเผยแพรตอสาธารณะ และมีการนําผลการประเมินภายนอกมาใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของไดมีผูคนควาไวหลายทานและหลากหลายแนวความคิดดวยกนั 

พอท่ีจะสรุปไดดังนี ้
วิญู มณีจันทร (2520: 66) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึง

พอใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดในเขตภาคเหนือ 
โดยอาศัยจากครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลจํานวน 558 
คน จาก 85 โรงเรียน โดยอาศัยแนวคิดของ ฮัลบินและเฮอรเบอรก ผลการศึกษาพบวา 

1. ครูใหญมีพฤติกรรมดานสัมพันธภาพและดานกิจสัมพนัธอยูในระดับปานกลางท้ัง
สองดานแตพฤติกรรมดานสัมพันธภาพสูงกวาดานกจิสัมพันธ 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 
3. ความพึงพอใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนําท้ัง 2 แบบ 
4. ความสัมพันธของพฤติกรรมผูนําดานสัมพันธภาพกับความถึงพอใจมีคาสูงกวา

สัมพันธของพฤติกรรมดานกิจสัมพันธกับความพึงพอใจ 

DPU



64 

ลํายง บอนอย (2520: 102) ไดวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคเหนือ พบวาพฤติกรรมดานมุงงานและพฤติกรรมดานมุงสัมพันธของผูบริหาร
โรงเรียนอยูในระดับปานกลางทุกดาน รวมท้ังพฤติกรรมท้ังสองดานดวย 

มนัส ไชยศักดิ์ (2520: 92) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคใต และสมพงษ แยมประยูร ไดศึกษาวิจัยเร่ืองเดียวกันแตศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจัยพบวามีลักษณะเชนเดียวกับ ดํารงค ชลสุข และ ลํายง บอนอย 
กลาวคือ ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเปนอยูจริง โดยสวนรวมและ
แตละดานอยูในระดับปานกลาง 

สุรชาติ สังขรุง (2520: 67-68) ไดวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางผูนํากับความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลในเขต
ภาคกลาง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี และสระบุรี จํานวน 697 คน จาก
โรงเรียน 85 แหง ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของครู 

2. ครูท่ีมีผูบริหารหรือครูใหญท่ีมีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีความพึงพอใจสูงกวาครูท่ี
มีผูบริหารที่มีพฤติกรรมดานมุงงาน 

ธีรชัย ปูรณโชติ (2521: 16-21) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดวาผูบริหารและครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศมี
ความเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศมีความเห็นผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษายังมี
พฤติกรรมทางการบริหารไมถึงระดับพึงประสงคและตองการใหผูบริหารมีพฤติกรรมทางการ
บริหารทั้งดานมุงสัมพันธและมุงสัมพันธและมุงงานสูงกวาท่ีควรจะเปนอยู 

สุดใจ ทองออน (2522: 58-59) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําของครูใหญความพึงพอใจใน
การทํางานของครูและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบาลราชธานี โดย
ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนครู จํานวน 298 คน นักเรียนจํานวน 808 คน จากโรงเรียน 17 แหง
ผลการวิจัยพบวา 

1. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธและดานมุงงาน
กับความพึงพอใจในการทํางานมีคาในเชิงบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธและดานมุงงาน
กับความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมผูนําดาน 
มุงงานกับความพึงพอใจในการทํางานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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วิลาสินี ขันติสุวรรณ (2523: บทคัดยอ) ไดศึกษาจากสภาพพฤติกรรมภาวะผูนําตาม
สถานการณของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับขวัญของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสวนกลาง 
สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนแบบมุงมิตสัิมพันธ 
2. สถานการณในโรงเรียนสวนใหญเปนแบบดานปจจัยความสัมพันธระหวางผูบริหาร

กับครูดี โครงสรางงานมาก อํานาจตามตําแหนงมาก 
3. ขวัญของครูต่ําเม่ือผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงงาน ซ่ึงสอดคลอง

กับสภาวการณในโรงเรียน 
4. ขวัญของครูสูง เม่ือผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธ ซ่ึงไม

สอดคลองกับสถานการณในโรงเรียน 
ธีรวิทย วัฒนพงศ (2524: 25-27) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชากับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชาใน
กระทรวงศึกษาธิการพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชาในกระทรวงศึกษาธิการทั้งดาน
สัมพันธภาพและดานกิจสัมพันธมีความสัมพันธกับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชาในทางบวก ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีผูบังคับบัญชามีพฤติกรรมผูนําสูงปาน
กลางและตํ่าแตกตางกัน มีระดับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ยอมมี
ผลตอพฤติกรรมของผูใต บังคับบัญชาหนวยงานใดมี ผู บังคับบัญชามีพฤติกรรมผูนําสูง
ผูใตบังคับบัญชาจะมีระดับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานสูง หนวยงานใดผูบังคับบัญชาผูนํา
ต่ําผูใตบังคับบัญชาจะมีระดับขวัญและความพึงพอใจในการทํางานตํ่าไปดวย 

วินิจ คริสตไทย (2527: 53-55) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความ
พึงพอใจในการทํางานของอาจารยวิทยาลัยครูกลุมภาคตะวันตก โดยศึกษากลุมตัวอยางอาจารย
วิทยาลัยครูภาคตะวันตกท่ีปฏิบัติงานอยูในปการศึกษา 2527 และไดปฏิบัติงานมาแลว 1 ปการศึกษา 
จํานวน 413 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา Leader 
Behavior Description Questionnaire–LBDQ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. อธิการวิทยาลัยครูกลุมภาคตะวันตกมีพฤติกรรมผูนําอยูในระดับปานกลาง โดยมี
พฤติกรรมดานมุงงานสูงกวาดานมุงสัมพันธอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. อาจารยวิทยาลัยครูกลุมภาคตะวันตกมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
3. พฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของอาจารย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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4. พฤติกรรมดานมุงงานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของอาจารยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

5. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6. อาจารยท่ีมีผูบริหารเปนอธิการมีพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธมีความพึงพอใจใน
การทํางานสูงกวาอาจารยท่ีอธิการมีพฤติกรรมผูนําดานมุงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เทศ แกลวกสิกรรม (2527: 43-44) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูบริหารกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยศึกษาจากกลุมท่ีเปน
อาจารยและขาราชการ กลุมละ 286 คน รวมเปน 572 คน ผลการวิจัยปรากฏวา 

1. อาจารยและขาราชการโดยรวมเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหงพฤติกรรมมุง
สัมพันธสูงกวาพฤติกรรมมุงงาน 

2. อาจารยท่ีเห็นวาผูบริหารมีพฤติกรรมมุงสัมพันธกับอาจารยท่ีเห็นวาผูบริหารมี
พฤติกรรมมุงงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

3. ขาราชการท่ีเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีพฤติกรรมมุงสัมพันธกับ
ขาราชการท่ีเห็นวาผูบริหารมีพฤติกรรมมุงงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. พฤติกรรมมุงงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5. พฤติกรรมมุงสัมพันธของผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติ  เมฆไตรรัตน (2535: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําของศึกษาธิการ
จังหวัดตามทัศนะของผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนศึกษาธิการอําเภอ หัวหนา
ฝาย เจาหนาท่ีในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศจํานวน 432 แหง ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูใตบังคับบัญชาเห็นวาพฤติกรรมผูนําของศึกษาธิการจังหวัดทั้งมิติมุงงานและ 
มุงมิติสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง 

2. ศึกษาธิการอําเภอและหัวหนาฝายมีความเห็นวา ศึกษาธิการจังหวัดมีพฤติกรรมผูนํา
กับดานมิติมุงงานอยูในระดับสูงสวนเจาหนาท่ีมีความเห็นวาพฤติกรรมผูนําดานมิติมุงงานของ
ศึกษาธิการจังหวัดอยูในระดับปานกลาง 
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3. ผูใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยสวนใหญมีความเห็นวา ศึกษาธิการจังหวัดมีพฤติกรรมผูนําท้ังมิติมุงงานและมุงสัมพันธอยู
ในชวงระดับสูงและปานกลาง 

สทาน พันธเพชร (2535: 88) ไดวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดพิษณุโลก จํานวนครู 
370 คน จากโรงเรียน 71 แหง ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ท้ังแบบมุงงานและมุงสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เวนแตพฤติกรรมผูนําแบบมุงงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
เทานั้นท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ภิญญพร วัฒนเจริญ (2527: 81-84) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและ
อาจารยเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้ผูนําในฐานะผูมีความคิดริเร่ิมท้ังผูบริหารโรงเรียนและอาจารยเห็นวา
ผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานผูนําในฐานะผูรูเรื่องการเปล่ียนแปลง ตลอดจนการปรับปรุง
แกไข ผูบริหารโรงเรียนและอาจารยเห็นวาผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการจัด
ประชุมปฏิบัติการและแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการภายใน และการแสวงหาท่ีปรึกษา หรือปฏิบัติ
มากแตอาจารยเห็นวาปฏิบัตินอย ในดานผูนําในฐานะเปนผูใหการชวยเหลือ ท้ังผูบริหารโรงเรียน
และอาจารยเห็นวาผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับมาก ยกเวนเร่ืองการเอาใจใสดูแลทุกขสุขของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางท่ัวถึง ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนเห็นวาไดปฏิบัติมาก แตอาจารยเห็นวาปฏิบัตินอย 
ในดานผูนําในฐานะเปนผูใหการยอมรับนับถือ ท้ังผูบริหารโรงเรียนและอาจารยเห็นวา ผูบริหาร
ปฏิบัติอยูระดับมากในดานผูนําเปนนักพูดเกง ท้ังผูบริหารโรงเรียนและอาจารยเห็นวา ผูบริหาร
ปฏิบัติอยูระดับมาก ยกเวนเร่ือง การจัดใหมีการพบปะสังสรรคกันนอกเวลางานเพ่ือสรางไมตรี
สัมพันธอันดีตอกัน ผูบริหารโรงเรียนเห็นวาปฏิบัตินอย และสําหรับในดานผูนําในฐานะเขากับ
สังคมไดดี ท้ังผูบริหารโรงเรียนและอาจารยเห็นวา ผูบริหารปฏิบัติอยูระดับมาก 

เชิดศักดิ์ บุญครอง (2529: 106-107) ก็ไดทําการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9 โดยใชทฤษฎีของ กริฟฟทส วิเคราะห
ความคิดเห็นของครูและผูบริหารพบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันท่ีระดับ .01ดังนี้การเขาสังคมไดดี 
เร่ืองการใหการยอมรับนับถือ การโนมนาวจิตใจ การมีความคิดริเร่ิม การประสานงาน การใหความ
ชวยเหลือ พบวาผูบริหารมีความเห็นวาไดปฏิบัติอยูในระดับสูงแตครูมีความเห็นวาไดปฏิบัติอยูใน

DPU



68 

ระดับกลาง ยกเวนดานการรูจักการปรับปรุงแกไข พบวาผูบริหารมีความเห็นวาปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง และครูมีความเห็นวาปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

ประเสริฐ สมพงษธรรม (2538) ไดศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลง และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนของศึกษาธิการจังหวัด กับประสิทธิผลของ
องคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด พบวาภาวะของผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถชวยเสริม
ประสิทธิผลองคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มจากภาวะผูนําการแลกเปล่ียนและตัวทํานาย
ประสิทธิผลขององคการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยรวมท่ีดีไดแก ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
และภาวะผูนําการแลกเปล่ียน ดานการใหรางวัลอยางเหมาะสมมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเปนบวก 

กมลทิพย ตั้งหลักม่ันคง (2539) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของหัวหนาฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 พบวาหัวหนาฝายพยาบาลมีคะแนนพฤติกรรมความเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) สูงกวาผูนําเชิงจัดการ (Transactional leadership) ตาม
การรับรูของตน และพยาบาลประจําการและหัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนรับรูพฤติกรรมความ
เปนผูนําของตนเองท้ังเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการแตกตางกับพยาบาลประจําการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และ .05 โดยหัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนรับรูพฤติกรรมความเปนผูนําของ
ตนเองท้ังเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการสูงกวาพยาบาลประจําการ 

วินัย ฉิมวงษ (2542) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการและภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดระยอง จากการศึกษาพบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของ
ผูบริหารตามการรับรูของตนเองและขาราชการครูอยูในระดับสูง สวนภาวะผูนําเชิงการจัดการตาม
การรับรูของตนอยูในระดับสูง ในขณะท่ีขาราชการครูอยูในระดับปานกลาง เม่ือนําผลการศึกษาไป
เปรียบเทียบพบวา ผูบริหารรับรูภาวะผูนําของตนเองเชิงปฏิรูป และเชิงจัดการสูงกวาการรับรูของ
ขาราชการ 

มนัส ญาติเจริญ (2544) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
กลุมโรงเรียนพลับพลา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนและประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ครูท่ีปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเมืองจันทบุรี จํานวน 92 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาผลการวิจัยพลวา
ภาวะความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
เมืองจันทบุรี โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
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นิติมา เทียนทอง (2544) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษ
หนา จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะสวนตนดานความนานับถือมีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 

1. เปนผูท่ีมีความฉลาด มีวิสัยทัศนกวางไกล 
2. เปนผูท่ีมีทักษะในการสื่อสาร 
3. เปนผูท่ีสามารถเขาถึงได 
4. เปนผูท่ีมีความเชื่อม่ันในหลักการ และคานิยมท่ีถูกตอง และมีความจริงใจตอความ

เช่ือนั้น 
5. เปนผูท่ีมีความกลาพึ่งตนเอง และมีพลังมุงม่ันตอความสําเร็จ ความสามารถสามารถ

ในเชิงบริหารจัดการ มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
1. ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน 
2. ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม 
3. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร  แบงออกเปน  4 ประเภท  คือ  

ดานงบประมาณ ดานแหลงความรู ส่ือและนวัตกรรม ดานอาคารสถานท่ี และดานบุคลากร 
4. ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
5. ความสามารถในการติดตามงานและการประเมินผลการดําเนินงาน 
ยูรี บูรณโกศล (2544) ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 จําแนกตามประเภทของ
โรงเรียน เพศ ประสบการณ วุฒิการศึกษา บุคลิกภาพ และความสัมพันธของผูบริหารกับครูโดยรวม 
ในแตละดานอยูในระดับมาก และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ 
ประสบการณ วุฒิการศึกษา บุคลิกภาพ และความสัมพันธของผูบริหารกับครูโดยรวมในแตละดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กมลทิพย ตั้งหลักม่ันคง (2539) ไดศึกษาภาวะผูนําของหัวหนาฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชนเขต 6 กลุมตัวอยางจํานวน 206 คน แบงเห็นหัวหนาฝายการพยาบาล จํานวน 36 
คน และพยาบาลประจําท่ีไดมาจากกลุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 170 คน ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือวิจัย พบวา หัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงปฏิรูป สูงกวา
เชิงจัดการตามการรับรูของตนเองและพยาบาลประจํา และหัวหนาฝายการพยาบาลมีระดับคะแนน
การรับรูพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองทั้งเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการ แตกตางกันกับพยาบาล
ประจําการอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และ .05 โดยหัวหนาฝายการพยาบาลมีคะแนนรับรู
พฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองท้ังเชิงปฏิรูปและเชิงจัดการสูงกวาพยาบาลประจําการ 
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กรณิกา ตันติกนกพร (2539) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธีการใชอํานาจกับ
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวยตามการรับรูของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
รัฐเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 1) กลวิธีการใชอํานาจของหัวหนาหอผูปวยมีคาเฉล่ีย ในดานกลวิธี
ทางกฎหมาย และการปรึกษาหารืออยูในระดับสูง สวนกลวิธีการโนมนาวอยางมีเหตุผล การเราใจ 
การใชความเปนมิตร การใชความสัมพันธสวนตัว การกดดัน การแลกเปล่ียน และการอางอิงอยูใน
ระดับปานกลาง 2) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวยอยูในระดับปานกลาง 3) กล
วิธีการใชความเปนมิตร  การปรึกษาหารือ  การเราใจ  การโนมนาวอยางมีเหตุผล  การใช
ความสัมพันธสวนตัว การแลกเปล่ียน กลวิธีทางกฎหมาย และการกดดัน มีความสัมพันธทางบวก
กับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขณะท่ี
กลวิธีการอางอิงไมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวย 4) ตัวแปรท่ี
รวมพยากรณภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 คือ กลวิธีการใชความเปนมิตร การปรึกษาหารือ การโนมนาวอยางมีเหตุผลและการอางอิง
สามารถรวมกันพยากรณภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาหอผูปวย ไดรอยละ 72.16 

สมโรจน เตียงนิล (2540) ไดศึกษาการรับรูและความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอ
การพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง 
โดยจําแนกตามสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ใชขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาในงานท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานบริหารท่ัวไป ดานงานธุรการ ดานงานวิชาการ ดานงาน
ปกครอง ดานงานบริการ ดานโรงเรียนกับชุมชน และดานการบริหารอาคารสถานท่ี ผลการวิจัย
พบวาผูปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีระดับการรับรูตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยอยูใน
ระดับปานกลางและแตกตางกันในดานงานธุรการ งานวิชาการ งานปกครองนักเรียนและงาน
บริหารอาคารสถานท่ี ไมแตกตางกัน ผูปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระดับความคาดหวังตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผูปกครองนักเรียนท่ีมีนักเรียนใน
ปกครองในระดับการศึกษาตางกันในการรับรูและความคาดหวังตอการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 

วินัย ฉิมวงษ (2542) ไดศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของตนเองและขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัด
ระยอง โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 230 คน เปนผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดจํานวน 13 คน 
และขาราชการครูจํานวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 
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5 ระดับ ท่ีสรางข้ึนโดยใชทฤษฎีภาวะผูนําของ แบสส (Bass, 1985) และแบบประเมินภาวะผูนํา
สุขภาพดีถวนหนาของสาธารณสุขอําเภอของ พนิดา ดามาพงศ (2534) ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะ
ผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของตนเองอยูในระดับสูงมาก สวนภาวะผูนําเชิงจัดการอยู
ในระดับสูง 2) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูบริหารตามการรับรูของขาราชการครูอยูในระดับสูง สวน
ภาวะผูนําเชิงจัดการอยูในระดับปานกลาง 3) ภาวะผูนําเชิงปฏิรูป และภาวะผูนําเชิงจัดการของ
ผูบริหารตามการรับรูของตนเองและขาราชการครูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 โดย
ผูบริหารรับรูภาวะผูนําของตนเองในดานการปฏิรูปเชิงจัดการสูงกวาการรับรูของขาราชการครู 

อภิวรรณา แกวเล็ก(2542) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาเขต 1 โดยใชกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหาร
ของโรงเรียน 26 คน และครูจํานวน 381 คน ใชแบบสอบถามภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพโดย
พัฒนาเคร่ืองมือมาจากแนวความคิดของบาส และมิสแกล และคณะ ผลการวิจัยปรากฎวาผูบริหาร
โรงเรียนใชภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนและเปล่ียนสภาพอยูในระดับปานกลาง และใชภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนมากกวาภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยสภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

จิราภรณ สุภิสิงห (2543) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขต 8 ตามหลักทฤษฎีและแนวความคิดของแบสส 
และอโวลิโอ (Bass and Avolio) มี 4 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผูนําเชิงอุดมคติ (Idealized Influence) 2) 
ภาวะผูนําเชิงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) ภาวะผูนําเชิงกระตุนใหเกิด
ปญญา (Intellectual Stimulation) 4) ภาวะผูนําเชิงใสใจเฉพาะบุคคล (Individualized Consideration) 
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงปริวรรคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยเฉพาะผูบริหารชวยใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเอง สวน
ท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนาตนเอง สวนท่ีอยูในระดับปาน
กลาง คือ ผูบริหารทําใหผูใตบังคับบัญชามองความสับสนยุงเหยิงดวยวิธีการใหม 

นพมาศ บุญถนอม (2543) ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูนําและผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด กลุมตัวอยาง
จํานวน 307 คน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตราด ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไขดานการให
การยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงาน และดาน
การเขาสังคมไดดีอยูในระดับสูง และผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียน
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ประถมศึกษาท่ีมีประสบการณแตกตางกัน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

นิตยา ม่ันชํานาญ (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อยูในระดับดีมาก 4 ดาน ไดแก ดานการเขาสังคมไดดี 
ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการใหการยอมรับนับถือ และอยูในระดับ
ปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานการประสานงาน ดานการใหความชวยเหลือ และดานการรูจักปรับปรุง
แกไข 

2. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สระแกว ตามทัศนะของครูผูสอน จําแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีดานการประสานงานแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สระแกว ตามทัศนะของครูผูสอน จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วสันต ชางนาค (2544) การศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี จําแนกตามตามประเภทโรงเรียนและประสบการณในการบริหาร ผลวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ 
ดานการใหความชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจ ดานการประสานงาน และการเขาสังคมไดดี อยู
ในระดับดีมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเ รียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีอยูโรงเรียนตางประเภทกัน โดยรวมและรายไดแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเ รียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีประสบการณในการบริหารตางกันโดยรวมและรายได
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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นวลทิพย กาฬศิริ (2547) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษารับรูตนเองวามีภาวะ
ผูนําแบบจัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูปอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละ
ดานอยูในระดับมาก ครูผูสอนรับรูวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําแบบเผด็จการ และภาวะผูนํา
แบบปฏิรูปอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละดานอยูในระดับมาก ผูบริหาร
สถานศึกษารับรูภาวะผูนําแบบจัดการของตนเองมากกกวาครูผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
รับรูภาวะผูนําแบบปฏิรูปของตนเองมากกวาครูผูสอนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวาผูบริหารสถานศึกษารับรูภาวะผูนําของตนเองมากกวาครูผูสอนอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ยกเวนการบริหารแบบวางเฉย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วรรณดี ชูกาล (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูอํานวยการ ความพึงพอใจในงาน ปจจัยสวนบุคคลกับความยึดม่ันผูกพันตอองคกรของอาจารย
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา คาเฉล่ียภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูอํานวยการ โดยรวมอยูในระดับปานกลางและมีความสัมพันธกับความยึดม่ันผูกพันตอองคกร
ของอาจารยพยาบาล 

กมลชนก ศรัทธา (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาททางพฤติกรรมการบริหาร
และผลการบริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก พบวา บทบาททางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางทุกรายดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเกี่ยวกับสถาบันอยูในระดับปานกลางทุก
ขนาดโรงเรียน พฤติกรรมเก่ียวกับบุคคล โรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมาก โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมแบบผสมผสานอยูในระดับปานกลางทุกขนาด
โรงเรียน 

เอกชัย ดวงจันทร (2540) ไดศึกษาแบบของผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 3 พบวา มีผูนําพฤติกรรมแบบหมูคณะมากท่ีสุด เม่ือจําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวา ผูบริหารการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมผูนําแบบใฝงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจําแนกตามประสบการณ ผูบริหารท่ีมี
ประสบการณในการบริหารตางกัน มีพฤติกรรมผูนําแบบหมูคณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางท่ี
ระดับ .05 

นพดล สุทธิเสริม (2542) ไดศึกษาแบบผูนําของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ของ
สถานีตํารวจภูธรในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประสบการณการดํารงตําแหนง พบวาผูท่ีมี
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ประสบการณการดํารงตําแหนงนอยและผูท่ีมีประสบการณการดํารงตําแหนงมาก มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางท่ีระดับ .05 

บุญเรือน ชโลธร (2543) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครูจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียนและพฤติกรรมผูนําของผูบริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 6 พบวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําแตกตางกัน มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยผูบริหารที่มีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีสวนทําใหครูมีความพึง
พอใจในการทํางานมากกวาผูบริหารที่มีพฤติกรรมดานมุงงาน 

วรินธร กาญจนะวีกุล (2543) ไดศึกษาความสอดคลองระหวางแบบภาวะผูนําตาม
สถานการณของผูบริหารโรงเรียนกับระดับวุฒิภาวะของครูตามทฤษฎีของเฮอรเซ และบลันชารด 
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางใชแบบภาวะผูนําแบบใหมีสวน
รวมมากท่ีสุด สวนผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญใชแบบเสนอความคิดมากท่ีสุด และยังพบวา อีก
แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนไมสอดคลองกับวุฒิภาวะของครู ตามทฤษฎีของเฮอรเซ และบ
ลันชารด และแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับระดับวุฒิการศึกษาของครูมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยเฉพาะแบบเสนอความคิดและแบบมอบหมายงาน 

จรีรัตน วิไลวรรณ (2545) ไดศึกษาการใชภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามทัศนะของครูผูสอน พบวา ทัศนะของครูผูสอนท่ีมีตอการ
ใชภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีอยูใน
ระดับสูงคือดานการสรางบารมี 

ชูจิตร พันธุประเสริฐ (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการเปนผูนําของ
ผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณพบวา ครูท่ีมีประสบการณมากและครูท่ีมีประสบการณนอยมีความพึงพอใจของครู
ตอการเปนผูนําของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวาครูมี
ความพึงพอใจตอการเปนผูนําของผูบริหารสตรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วรรณี หิรัญญากร (2546) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารกับสุขภาพองคกร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา
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ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง 

รุงกานต รอดเร่ือง (2546) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอยูในระดับมาก 

ชรัตน จีนขาวขํา (2547) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 3 พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะผูนําโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบจําแนก
ตามประเภทสถานศึกษา ผลปรากฏวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการสรางบารมีไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 

นพพงศ เกิดแจง (2545) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสระแกว พบวา ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว พบวา ภาวะความเปนผูนํา
การเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก จําแนกตามสถานภาพ 
ตามตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานแรง
บันดาลใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ จําแนกตามขนาดโรงเรียน จําแนกตามประสบการณใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน
อําเภอบานโพธ์ิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามทฤษฎีของ แบสส และอโวลิโอ 
(Bass & Avolio, 1990, p. 19 อางถึงใน นพพงศ เกิดแจง, 2545: 6) 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย ความมี
บารมี การดลใจ การกระตุนการใชปญญา และการมุงความสําคัญเปนรายบุคคล ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ยกเวนดานการมุงความสําคัญรายบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตพบดาน
การกระตุนการใชปญญาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามประสบการณในการ
บริหารงาน โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สรินทรรัตน มุสิการยกูล (2548) ไดศึกษาความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ตามทฤษฎีของ แบสส (Bass, 1985 อางถึงใน อภิวรรณ แกวเล็ก, 2542: 8) คือภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง จําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) การสรางบารมี (Charisma) 2) การสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) 3) การกระตุนใหเกิดปญญา (Intellectual Stimulation) 4) การคํานึงถึงความเปนเอก
บุคคล (Individualzied Consideration) ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 
ไดแก การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนใหเกิดปญญา และการคํานึงถึงความเปน
เอกบุคคล 

จารุวรรณ ชุณเหวรานนท (2545) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารการ
พยาบาลโรงเยาบาลองคประกอบ คือ การสรางวิสัยทัศน การสรางบารมี การกระตุนปญญา การ
คํานึงความความเปนเอกบุคคล และการสรางแรงบันดาลใจจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารการบยา
บาล จํานวน 52 คน ผลการวิจัยพบวาโดยรวมและรายดานการคํานึงอยูในระดับสูง จําแนกเปนราย
ดานพบวาดานการคํานึงถึงความเปนเอกบุคคลสูงเทากับ 4.13 ดานกรเสริมนิสัยทัศน และการ
กระตุนปญญาเทากับ 4.06 ต่ําสุดคือการสรางบารมีเทากับ 3.83 

สมโชค โพธ์ิงาม(2550)ไดศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนศึกษา
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 กลุมตัวอยาง
จํานวน 317 คน ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สระแกว เขต 2 ตามการรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ตาม
การรับรูของครูปฏิบัติการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  มี
ความสัมพันธกันในทางบวก กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางงสถิติท่ี.01 

โกวิท กรีทวี (2545) ไดศึกษาการใชแบบภาวะผูนําของผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ี
สงผลตอความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหาร โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 304 คน โดยใช
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําตามแนวคิดของ เรดดิน (Reddin) และความสัมพันธระหวางครูกับ
ผูบริหารตามแนวคิดของเบนทเลย และเรมเพล (Bentley and Rempel) ผลการวิจัยพบวา (1) การใช
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แบบภาวะผูนํ า ท่ี ผูบ ริหารปฏิบัติมาก ท่ี สุด เปนแบบนักพัฒนาและผู เ ผด็ จการ ท่ี มี ศิลป  
(2) ความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารอยูในระดับมาก (3) ความสัมพันธระหวางการใชแบบภาวะ
ผูนํากับความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารอยูในระดับนอยและ (4) การใชแบบภาวะผูนําท่ีสงผล
ตอความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารไดแก ภาวะผูนําแบบผูยึดระเบียบและนักพัฒนาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สุทิศา ศรีตังนันท (2547) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชเปนขาราชการครู จํานวน 258 คน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงอยูในระดับสูง 

2. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีภาวะผูนําการแลกเปล่ียนอยูในระดับปานกลาง 

3. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีภาวะผูนําแบบตามสบายอยูในระดับตํ่า 

4. ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําแบบตามสบายของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทางการ
บริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5. ภาวะผูนําการแลกเปล่ียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทางการบริหารโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

วาสนา สามศรีทอง (2546) ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12 โดยใชกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด 230 คนประกอบดวย ผูบริหาร 43 คน ผูชวยฝายวิชาการ 33 คน และครูปฏิบัติการสอน  
154 คน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนอยูในระดับมาก และคุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12 โดยความรวม คือ 
ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

มงคลชัย จตุพรชัยมงคล (2550) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 317 
คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง
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ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
การสรางแรงบันดาลใจ การสรางบารมี การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนเชาว
ปญญา สวนภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน อยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอยคือ ดานการให
รางวัลตามสถานการณ และดานการบริหารแบบวางเฉย 

พักตรสร สิรบุณยภัค (2548) ไดศึกษาเร่ือง คุณภาพภาวะผูนําท่ีสัมพันธกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 132 คน ผลการวิจัย
พบวา คุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกันทุกดาน ท้ังภาพรวม
และรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ปสุตา เพ็งประสพ (2551) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนเซนหลุยสจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 140 คน ผลการวิจัย
พบวา ระดับภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร โดยรวมและรายไดอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการสรางบารมี ดานการดลใจ และดาน
การกระตุนใหเกิดปญญา ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณการทํางานของครู โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร จําแนกตามชวงช้ันการปฏิบัติงานของครู โดยรวม
และรายดาน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คํานึง ผุดผอง (2547) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารกับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 248 คน ผลการวิจัย
พบวา ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับองคกรแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

พนมจันทร คําหลอย (2549) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการของภาวะผูนําเหนือ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีโดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 201 
คน ผลการวิจัยพบวา กระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับมาก แตกระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน เขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี 
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กับผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกัน  รวมทั้งประสบการณนอยกับ
ประสบการณมากก็มีความแตกตางกัน 

กัมพล แชมสา (2550) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยใชกลุม
ประชากรตัวอยางท้ังหมด327 คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอยไดแก ความมีบารมี การดลใจ การมุงความสัมพันธ
เปนรายบุคคล และการกระตุนใชปญญาตามลําดับ และการเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหาร
จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อานนท สุขภาคกิจ (2550) ไดศึกษาเร่ือง องคประกอบพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใชกลุมประชากรตัวอยาง  จํานวน 420 คน  ผลปรากฏวา 
องคประกอบยืนยันพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับโมเดลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษดี ทุกดาน คือ ดานการมีความคิดริเร่ิม ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานการใหความชวยเหลือ ดานการโนมนาวจิตใจดานการประสานงานและดานการ
เขาสังคมโดยมีคาสถิติท่ีสําคัญคือ Chi-square = 480.91 เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการศึกษา
ของสังคมไทย 

สุณีย เกิดมงคล (2544) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในกลุมบูรพา สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใชกลุมตัวอยางประชากร จํานวน 180 
คน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนในกลุมบูรพา สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมี เพศ อายุ 
ประสบการณ และวุฒิทางการศึกษาตางกันมีจํานวนขอในองคประกําอบพฤติกรรมผูนําไมแตกตาง
กัน 

สมพงษ นิยมสุข (2544) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาระบบการจัดการและพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชกลุมประชากรตัวอยาง จํานวน 272 คน 
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาระบบการจัดการและพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทราอยูในเกณฑดี สวนพฤติกรรมท้ังสองดานอยูในระดับมาก และการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการจัดระบบองคการและพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน
ระดับตํ่า 

ลมัย ทองเรือง (2543) ภาวะผูนํากับประสิทธิผลของหนวยงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราในภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
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ประถมศึกษาแหงชาติ โดยใชกลุมประชากรตัวอยาง จํานวน 305 คน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
ภาวะผูนําของอุตสาหกรรมจังหวัดในภาคกลางในภาพรวมเปนแบบปรึกษาหารือ ประสิทธิผลของ
สํานักงานอุตสาหกรรมภาคกลางในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 

2.4.2 งานวิจยัตางประเทศ 
Hoover (1987: 3020–A) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ และ

ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน เพื่อจะศึกษาวา ผูนําทางการศึกษาจะมีลักษณะพฤติกรรมท่ีเปน
องคประกอบของภาวะผูนํา 2 แบบ ตามทฤษฎีของแบส เชนเดียวกับผูนําทางทหารและธุรกิจ
หรือไม กลาวคือผูนําแบบเปล่ียนสภาพ จะประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ ความอาทรเสนหา การ
มุงสัมพันธเปนรายบุคคล การกระตุนการใชปญญา ในขณะท่ีผูนําแบบแลกเปล่ียนจะประกอบดวย
ปจจัย 2 ประการ คือการใหรางวัลอยางเหมาะสมและการบริหารแบบวางเฉย โดยทําการศึกษากับ
ครูใหญโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในรัฐทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย
พบวามีลักษณะเหมือนกัน 

King (1990: 2329-A) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ และภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนกับผูบริหารการศึกษา จํานวน 208 คน ในระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย และในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยใชเคร่ืองมือ Multifactor Leadership Questionnaire ของแบส ผลการวิจัยพบวา
ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ สามารถทํานายความพึงพอใจและความสําเร็จไดเหนือกวาผูนําแบบ
แลกเปล่ียนและพบในผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยมากกวา อนุบาล–มัธยมปลาย 

Bass (1985) ไดทําการศึกษานํารอง (Pilot Study) ในกลุมตัวอยางท่ีเปนทหารใน
กองทัพบกของสหรัฐอเมริกาจํานวน 176 คน โดยใหกลุมตัวอยางประเมินพฤติกรรมความเปนผูนํา
ของผูบังคับบัญชาตนเอง ผลการศึกษาพบวา 

1. ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของหนวยงานตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชามี
ความสัมพันธกับภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับสูงกวาภาวะผูเชิงจัดการ 

2. การทุมเทความพยายามในการทํางาน มีความสัมพันธกับบุคลิกภาพท่ีนานับถือของ
ผูนําท่ีจะกระตุนใหผุตามใชสติปญญาการใหรางวัลตามสถานการณและการยอมรับความแตกตาง
ของบุคคลตามลําดับ และพบวาไมมีความสัมพันธกับการจัดการโดยยึดกฎระเบียบ 

Bass, Waldman, Avolio & Bebb (1987) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการประเมิน
ภาวะผูนําตามการรับรูและตามความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร 3 
ระดับคือระดับตน ระดับกลางและระดับสูงวิธีการศึกษาคือใหผูบริหารระดับตนประเมินผูบริหาร
ระดับกลาง และผูบริหารระดับกลางประเมินผูบริหารระดับสูง ผลการศึกษาพบวา 
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1. การแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําเชิงจัดการของผูบริหาร
ระดับกลางมีความสัมพันธทางบวกกับการแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนํา
เชิงจัดการของผูบริหารอยูในระดับสูง 

2. การแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารอยูในระดับสูง  
มีระดับสูงกวาผูบริหารระดับกลาง 

3. การแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ในดานบุคลิกภาพท่ีนานับถือ คือการ
ยอมรับความแตกตางของบุคคล การกระตุนใหผูตามใชใหสติปญญา และการแสดงภาวะผูนําเชิง
จัดการ ในดานการใหรางวัลตามสถานการณของผูบริหารระดับสูง ตามความคาดหวังของผูบริหาร
ระดับกลาง มีระดับสูงกวาการรับรูสวนการจัดการ โดยยึดกฎระเบียบของผูบริหารระดับสูงตาม
ความคาดหวังอยูในระดับตํ่ากวาการรับรู 

Hater & Bass (1988) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการ และภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของ
ผูบริหาร จากการประเมินของบังคับบัญชา และการรับรูของผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษาใหผูบริหาร
ท่ีผานการประเมินวายอดเยี่ยม 28 คน และใหผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารแตละคนจํานวน 306 
คน เปนผูประเมินผลการวิจัย พบวา 

1. ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารท่ียอดเยี่ยม ตามการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาสูงกวาผูบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะในดานบุคลิกท่ีนานับถือ และการยอมรับความ
แตกตางของบุคคล สวนภาวะผูนําเชิงจัดการในผูบริหารทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เปนปจจัยพยากรณผลการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา ไดดีกวาปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจัดการ 

Di Benedetto (1988: 2037-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของผูนํากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพของครูใหญ 

Felton (1995) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําเชิงจัดการและภาวะความเปน
ผูนําเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษากับความพึงพอใจใน
งานของครู โดยทําการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 55 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 31 แหง ของรัฐมัสซิลซิปป (Mississippi) ใชตัวอยางซ่ึงเปนครูรอยละ 10 ของประชากรได
กลุมตัวอยาง 590 คน และใชแบบสอบถาม MLQ เปนเคร่ืองมือในการวิจัยผลการศึกษาพบวา ภาวะ
ความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของครู และ
พบวาผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาจะมีภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงสูงกวาผูบริหารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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McDaniel & Wolf (1992) ไดศึกษาภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
การพยาบาล โดยศึกษาในหัวหนาฝายการพยาบาล ผูบริหารการพยาบาลระดับกลาง 11 คน และ
พยาบาลวิชาชีพ 77 คน ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทางใตของเพนซิลวาเนีย โดยใช MLQ 
(Multifator Leadership Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําเชิงจัดการ ของหัวหนาฝายการ
พยาบาล ตามการรับรูของตนเอง สูงกวาท่ีผูบริหารการพยาบาลระดับกลางรับรู 

2. ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ตามการรับรูหัวหนาฝายพยาบาล สูงกวา
ผูบริหารการพยาบาลระดับกลาง สวนการรับรูของผูบริหารการพยาบาลระหวางกลางสูงกวา
พยาบาลวิชาชีพ 

3. ภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารพยาบาล มีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอใจและการคงอยูของพยาบาล 

Bauman (1989) ไดวิเคราะหลักษณะและรูปแบบเชิงปฏิบัติการของผูนําการ
เปล่ียนแปลง ใชการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผูนํารับรูตนเองแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับเพศและการใชงาน 2) รูปแบบพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุดในการมุงเนนความคิด
คือ คานิยมและทัศนคติ 3) การรับรูตนเองทางบวกมีผลมาจากองคประกอบของประสบการณชีวิตท่ี
กําหนดอยางเขมขนในการพัฒนาของผูนําการเปล่ียนแปลง 4) ผูนําการเปล่ียนแปลงมอบอํานาจให
เอกบุคคลในองคการ โดยการพัฒนาภาวะผูนําแบบรวมมือ (Collective Leadership) ระหวางเอก
บุคคลเหลานั้น 5) ผูนําการเปล่ียนแปลงกําหนดตนเองในฐานะตัวนําการเปล่ียนแปลง (Change 
Agents) 

Koh (1990) ไดศึกษาความตรงของทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพของโรงเรียน
มัธยมในสิงคโปร โดยใชกลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและอาจารยจากโรงเรียนมัธยมสิงคโปร 
ผลการวิจัยปรากฏวา ผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีผลท่ีเพิ่มข้ึนแบบมีนัยสําคัญตอภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนในการอธิบายความผูกพันตอองคการสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการวิจัยคร้ังนี้ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพไมมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนแตเปนผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนรวมกับตัวแปรอ่ืนๆ 

Migler (1992) ไดศึกษาลักษณะและแบบผูนําของผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ และ
วิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนําของผูบริหารจากสถานศึกษา
อาชีพ 1 แหง และจากวิทยาลัยเทคนิค 12 แหง โดยใหผูบริหารเปนผูตอบแบบสอบถาม LBDQ–12 
MLQ และ LAI ผลการวิจัย ปรากฏวาผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิคมี
พฤติกรรมมุงเนนมิติสัมพันธ พบวาโครงสรางเทากันและยังพบวาใชพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง  
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สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปล่ียน เม่ือเปรียบเทียบระหวางผูบริหาร 2 กลุมนี้พบวาผูบริหารมี
พฤติกรรมมิติสัมพันธกับมิติริเร่ิมโครงการและพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการ
แลกเปล่ียนไมแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานประสิทธิผลของ
ผลงาน และลักษณะของผูบริหารเกี่ยวกับการหยั่งรู (Insightful) ความอดทนตอความไมแนนอน
และความซับซอน การอํานวยการบริหารเวลาและการตัดสินใจส่ังการและพบวาผูบริหาร
สถาบันการศึกษาอาชีพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

Paal (1981: 763) ไดศึกษาความตองการพฤติกรรมผูนําของครูใหญ โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางของเมือง อีสต บาตง รูจ พาริช (East, Baton Rouge Parish) 
จากกลุมตัวอยาง คือครูใหญ 13 คน ครู 341 คน พบวา ครูท่ีมีความแตกตางกันในเร่ือง เพศ อายุ 
การศึกษาอบรม ประสบการณ มีความตองการไมแตกตางกันในเร่ืองความตองการ บทบาทของ
พฤติกรรม ผูนํามิติกิจสัมพันธและมิติมิตรสัมพันธ ของผูบริหารมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

Thomson (1986: 2135-A) ไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา (LBAQ) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษากับตัวแปรดานประสบการณ
ทางการศึกษาพบวา ความสัมพันธของพฤติกรรมผูนํามิติกิจสัมพันธกับประสบการณของการเปน
ครูและขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนํามิติกิจสัมพันธและมิติสัมพันธภาพกับประสบการณของครูใหญดานการบริหารท่ี
ผานมา การไดรับการศึกษาและจํานวนครูท่ีอยูในความดูแล 

Kendrick (1988: 1330) ไดศึกษาภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เมืองใหมีประสิทธิผล โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาครูใหญใชภาวะผูนําแบบ
แลกเปล่ียนในระยะเริ่มแรก ตอมาไดใชภาวะผูนําแบบปฏิรูปหรือเปล่ียนสภาพในการดําเนินงาน 
จนสามารถปรับปรุงโรงทําใหเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน 

Murray (1988: 1880–A) ศึกษาผูนําแบบแลกเปล่ียน และสภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
กับประสิทธิผลของวิทยาลัยขนาดเล็ก ซ่ึงใชแนวคิดของ คาเมรอน (Camaron) ในการประเมิน
ประสิทธิผลของวิทยาลัย ใน 9 คือ ดานความพึงพอใจในการศึกษาของนักเรียน การพัฒนาทางดาน
วิชาการ ดานวิชาชีพ ดานสุขภาพองคการ ดานการพัฒนาสวนบุคคล ความพึงพอใจในในดานการ
วาจางของอาจารย ความเปดของระบบการไดมาซ่ึงทรัพยากร ผลการวิจัยไมพบความสัมพันธ
ระหวาง ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลัยโดยรวม แตพบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรยอยในดานประสิทธิผลของวิทยาลัยคือดานพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษากับ
ภาวะผูนําท้ัง 2 แบบ Hater & Bass (1988) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงจัดการ และภาวะผูนําเชิงปฏิรูป
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ของผูบริหาร จากการประเมินของผูบังคับบัญชา และการรับรูของผูใตบังคับบัญชา โดยศึกษาให
ผูบริหารที่ผานมาประเมินวายอดเยี่ยม 28 คน และใหผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารแตละคนจํานวน 
306 คน เปนผูประเมินผลการวิจัย พบวา 

1. พบวาภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารในระดับยอดเย่ียม ตามการ
รับรูของผูใตบังคับบัญชาสูงกวาผูบริหารท่ัวไป ในดานบุคลิกท่ีนานับถือ และการยอมรับความ
แตกตางของบุคคล สวนภาวะผูนําเชิงจัดการในผูบริหารทั้ง 2 กลุมนั้นไมมีความแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เปนปจจัยในการพยากรณผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา ไดดีกวาปจจัยดานภาวะผูนําเชิงจัดการ 

Halpin (1957: 665) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําของครูใหญสรุปไดวา 
หัวหนางานท่ีพึงประสงคจะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนบุคคลท่ีมีความมุงประสงคท้ัง 2 
ดาน คือ มุงงาน (Initiating Structure) และมุงสัมพันธ (Consideration) ในทางทฤษฎีหรือในอุดมคติ
นั้น ถาหากหัวหนางานมีพฤติกรรมสูงท้ัง 2 ดาน ยอมถือไดวาเปนหัวหนาท่ีดีท่ีสุด ในทางตรงกัน
ขามถามีอัตราตํ่าท้ังสองดานก็ยอมเปนแบบที่ใชไมได 

Fidler (1958: 243–257) ไดศึกษาพบวา ไมวาพฤติกรรมของหัวหนาจะมุงงานหรือมุง
สัมพันธภาพก็ตาม เปนพฤติกรรมท่ีดีดวยกันท้ังนั้นความสําคัญอยูตรงท่ีวาแตละแบบถูกนําไปใช
เหมาะสมกับภาวการณ และเง่ือนไขของเหตุการณ 

Lambert (1969: 2484–A) ไดทําการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางขวัญของครูกับ
พฤติกรรมผูนําของครูใหญ โดยใชแบบสอบถามขวัญและแบบสอบถาม LBQD สอบถามครูจํานวน 
600 คน ซ่ึงทําการสอนอยูโรงเรียน 21 แหง ในรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาขวัญและ
พฤติกรรมผูนํามีความสัมพันธกันจริงอยูในระดับสูงแตขวัญมีความสัมพันธพฤติกรรมผูนําในมิติ
สัมพันธภาพมากกวากิจสัมพันธสวนสถานภาพสวนตัวของครูใหญไมไดเปนตัวแปรสําคัญที่สงผล
ตอความสัมพันธระหวางขวัญกับพฤติกรรมผูนํา 

Cook (1972: 5063–A) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของ
ครูใหญกับความพึงพอใจในการทํางานของครู โดยศึกษาจากครูในโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง
เนอรซิตี้สหรัฐอเมริกา จํานวนครู 100 คน จากโรงเรียน 21 แหง ผลการวิจัยพบวา 

1. พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธของครูใหญมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูในดานการสอน ความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือน และสถานภาพของครู 

2. พฤติกรรมดานมุงงานของครูใหญ ไมมีผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู 
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Cok (1974: 2568–A) ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําดานมุงงานและดานสัมพันธ
ของคณบดีฝายวิชาการในวิทยาลัยชุมชนในรัฐคาโรไลนาเหนือ ท้ังในลักษณะท่ีเปนจริงและในอุดม
คติ จากกลุมตัวอยางประชากร ไดแก อธิการบดี คณบดีฝายวิชาการ และคณาจารย โดยเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกลุม พบวาคะแนนพฤติกรรมของผูนําท้ังดานในความเปนจริงและในอุดมคติ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 ระหวางความคิดเห็นของ คณาจารยกับอธิการบดี และคณบดีกับ
อธิการบดี และคะแนนท่ีไดอยูในเกณฑต่ํา 

Triutt (1975:85–A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญกับ
ผลงานของโรงเรียนมัธยมในรัฐคาโลไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 21 โรงเรียน 
ระหวางปการศึกษา 1972–1973 โดยใชแบบสอบถาม LBDQ วัดพฤติกรรมผูนํา 2 มิติคือ มุง
สัมพันธและมุงงานและใชแบบสอบถาม The School Outcome Questionnaire วัดผลของโรงเรียน 
ผลการวิจัยพบวา ครูใหญมีพฤติกรรมดานมุงงานคอนขางสูงกวาดานมุงสัมพันธพฤติกรรมผูนําของ
ครูใหญมีความสัมพันธกับผลงานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 สวนทางดานผลงานของ
โรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธมากกวาดานมุงงาน 

Shin (1976: 84 –A) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความ
พึงพอใจในการทํางาน โดยศึกษาจากครูในมลรัฐเคนตักกี้ จํานวน 621 คน ผลการวิจัยพบวา 

1.  ครูใหญท่ีมีพฤติกรรมผูนําดานมุงงาน มีปจจัยกระตุนสงผลตอความพึงพอใจของครู
นั้นสูงกวาปจจัยคํ้าจุน 

2.  ครูใหญท่ีมีพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ มีปจจัยคํ้าจุนสงผลตอความพึงพอใจของ
ครูสูงกวาปจจัยกระตุน 

3.  พฤติกรรมผูนําของครูใหญ มีความสัมพันธอยูระดับความพึงพอใจของครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

Marra (1987: 1235–A) ไดศึกษาพฤติกรรมของครูใหญในประเทศอังกฤษพบวา ถาครู
โดยท่ัวไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ของโรงเรียนแลวครูจะเขาใจพฤติกรรมของครูใหญ
มากข้ึนดวยซ่ึงผลดีตอการบริหารจัดการของโรงเรียน 

Adelman (1981: 464 -A)ไดศึกษาวิเคราะหแบบพฤติกรรมผูนําของครูใหญตามความ
ตองการของครูใหญและครูโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลจากการวิจัยพบวา 

1. ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาและครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษามีความตองการ
พฤติกรรมผูนํามิติมุงงานและมิติมุงสัมพันธท่ีไมแตกตางกัน 
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2. ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษามีแนวโนมความตองการที่จะใหครูใหญแสดง
พฤติกรรมผูนํามิติมุงสัมพันธมากกวามุงงาน สวนครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษามีความตองการให
ครูใหญแสดงพฤติกรรมผูนํามิติมุงงานมากกวามิติมุงสัมพันธ 

Morgan (1984: 132–A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของคณบดีกับความ
พึงพอใจในการทํางานของหัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยใช 
Leader Behavior Desoription Questionnairs (LBDQ) ในการวัดพฤติกรรมผูนําแยกรูปแบบผูนําเปน 
4 แบบ คือ 1. มุงสัมพันธต่ํา (low consideration) 2. แบบมุงสัมพันธสูง (high consideration) 3. แบบ
มุงงานตํ่า (low initating structure) 4. แบบมุงงานสูง (high initiating structure) และใช Job 
Descriptive Index (JDI) ในการวัดความพึงพอใจในการทํางาน พบวา รูปแบบผูนําของคณบดีท่ีเปน
แบบมุงสัมพันธสูง (high consideration) ทําใหหัวหนาภาควิชามีความพึงพอใจมากกวาผูนําแบบมุง
สัมพันธต่ํา (low consideration) อยางมีนัยสําคัญ และพบวาความสัมพันธระหวางรูปแบบผูนําแบบ
มุงงานกับความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญ 

Silalahi (1985: 1155–A) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมผูนําของหัวหนาสํานักวิชาการ
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยแท็กซัสตะวันออก โดยใชแบบสอบถาม LBDQ–Leader Behavior 
Description Questionnaire ใชกลุมตัวอยางท่ีเปนอาจารยพบวามีความเห็นเหมือนกับผูบริหารตอง
ใชพฤติกรรมผูนําท้ังมุงงานและมุงสัมพันธเทากัน 

Tichy & Devanna (1986) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และไดสรุป
ลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลง มีดังตอไปนี้ 1) เปนผูนําการเปล่ียนแปลงโดยเปล่ียนแปลง
องคการที่ตนรับผิดชอบไปสูเปาหมายท่ีดีกวา 2) เปนคนกลาและเปดเผย กลาเผชิญกับความจริง 3) 
เช่ือม่ันในคนอ่ืนวามีความสามารถ 4) ช้ีนําใหผูตามตระหนักในคุณคาของเปาหมาย ตลอดจนสราง
แรงผลักดันใหการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย รวมท้ังการสรางแรงบันดาลใหการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 6) มีความสามารถในการเผชิญกับความ
สลับซับซอน ความคลุมเครือ ความไมแนนอน 7) เปนผูมีทัศนียภาพ 

Kuhnert & Lewis (1987) ไดศึกษาลักษณะของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะ
ผูนําการแลกเปล่ียน พบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงจะอยูในระดับท่ีมีคุณคาสูงกวาภาวะผูนําการ
แลกเปล่ียน คือผูนําในลักษณะของผูนําการแลกเปล่ียน จะมีลักษณะการทํางานดวยแรงจูงใจเพ่ือ
ผลประโยชนท้ังสองฝาย แต ในขณะเดียวกันผูนําการเปล่ียนแปลงจะอยูในระดับพัฒนาการท่ีสูงข้ึน 
โดยไมสนใจตอความตองการของตนเอง แตจะเร่ิมเห็นคุณคาของหมูคณะและหนวยงาน ซ่ึงเปน
คุณคาหรือคุณธรรมท่ีสูงกวา ผูนําการเปล่ียนแปลงจะเสียสละผลประโยชนของตนเองกาวเขาถึง
จิตใจของผูตาม กระตุนใหลูกนองเห็นคุณคาของความมีอุดมคติ รักศักดิ์ศรี เพื่อท่ีจะไดไมทํางาน
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ตามหนาท่ีเพียงเพื่อเงินเดือนหรือผลตอบแทนไปวันๆ เทานั้น จะพยายามเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
ความเช่ือของผูใตบังคับบัญชาทําใหเกิดการยอมรับในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ียาก 

Migler (1992)ไดศึกษาลักษณะและแบบผูนําของผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพ และ
วิทยาลัยเทคนิคของรัฐมินเนโซตา  โดยสํารวจลักษณะและแบบผูนํ าของผูบริหารจาก
สถาบันการศึกษาอาชีพ 11 แหง และจากวิทยาลัยเทคนิค 12 แหง โดยใหผูบริหารเปนผูตอบ
แบบสอบถาม LBQD–12., MKQ, และ LAI ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารของสถาบันการศึกษาอาชีพ
และวิทยาลัยเทคนิค จะมีพฤติกรรมมุงเนนมินิสัมพันธ (Consideration) และมิติเร่ิมโครสราง 
(Initiation Structures) สูงกวาพฤติกรรมการแลกเปล่ียน (Transactional Behaviors) โดยเปรียบเทียบ
ระหวางผูบริหารสองกลุมนี้ พบวาผูบริหารมีพฤติกรรมดานมิติสัมพันธกับมิติริเร่ิมโครงสราง และ
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแลกเปล่ียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดาน
ประสิทธิผลของผลงานและลักษณะของผูบริหารเกี่ยวกับการหยั่งรู (Insightful) ความอดทนตอ
ความไมแนนอนและความซับซอนการอํานวยการ การบริหารเวลาและการตัดสินใจส่ังการ และ
พบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาอาชีพปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

Wlggins (1969: 68) ไดทําการวิจัยเร่ืองลักษณะของผูนําและบรรยากาศในองคการโดย
ใชแบบสอบถาม OCDQ (The Organizational Climate Description Questionnaire) FIRO–B (The 
Findamental Interpersonal Relationship Behavior Questionnaire) ORI (The Orientation Inventory) 
and SIV (The Survey of Interpersonal Value) ในป ค.ศ. 1962 โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนครูใหญ
โรงเรียนประถมศึกษา จากแคลิฟอรเนียไดจํานวน 41 คน ในสวนของแบบสอบถาม FIRO-B ได
สรุปผลลักษณะผูนําของครูใหญวามีพฤติกรรมในการประสานสัมพันธมีพฤติกรรมการแสดงออก
สูง แตพฤติกรรมตองการต่ํา ในการควบคุมมีพฤติกรรมการแสดงออกตํ่า แตมีพฤติกรรมความ
ตองการสูง สวนดานความรักใครผูกพันมีพฤติกรรมแสดงออกตํ่า แตมีพฤติกรรมความตองการสูง 

Worthington (1975: 1237-A) ไดศึกษาโดยใชแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมความ
เปนผูนําของอาจารยใหญ โดยใชกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันซ่ึงประกอบไปดวยศึกษาธิการอาจารย
ใหญ ผูชวยอาจารยใหญ และหัวหนาแผนก เพื่อมุงหาความสัมพันธระหวางการที่อาจารยใหญ 
พิจารณาความเปนผูนําของตนเองกับการท่ีศึกษาธิการ ผูชวยอาจารยใหญและหัวหนาแผนก เปนผู
พิจารณา ซ่ึงสรุปผลไดวา 

1. อาจารยใหญเห็นพองกับพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเอง 
2. ศึกษาธิการมีแนวโนมท่ีจะเห็นพองกับพฤติกรรมความเปนผูนําของอาจารยใหญ 
3. ผูชวยอาจารยใหญและหัวหนาแผนกไมเห็นดวยกับความเขาใจในพฤติกรรมความ

เปนผูนําของอาจารยใหญ 
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4.  ศึกษาธิการและอาจารยใหญ มีความเห็นแตกตางกันท้ังในดานมุงงานและดานมุง
สัมพันธแตกตางกันกัน 

5. ผูชวยอาจารยใหญไมไดขัดแยงกับอาจารยใหญในเร่ืองพฤติกรรมความเปนผูนํา 
6. หัวหนาแผนกไมเห็นดวยกับอาจารยใหญในดานมุงงาน แตดานมุงสัมพันธไม

แตกตางกัน 
7. ในบรรดาท่ีใหคะแนนพฤติกรรมดานมุงงานและดานมุงสัมพันธต่ํากวามัธยฐานนั้น

ปรากฏวา หัวหนาแผนกจํานวนมากกวากลุมอ่ืน 
8. ในบรรดาผูท่ีใหคะแนนพฤติกรรมดานมุงงาน และดานมุงสัมพันธสูงกวามัธยฐาน

นั้น พบวา ศึกษาธิการมีอัตรามากกวากลุมอ่ืน 
Aiken (1977: 5075-A) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมความเปนผูนําของบุคคลที่มีตําแหนง

ผูอํานวยการทองถ่ินของโรงเรียนอาชีวศึกษาในรัฐแทนแนสซ่ี โดยใชแบบสอบถาม LBDQ 
ทดสอบผูอํานวยการและอาจารยใหญในโรงเรียนอาชีวศึกษา 30 แหง แบบสอบถามนั้นอธิบายถึง
พฤติกรรมความเปนผูนําดานเนนงาน และดานเนนบุคคล ท้ังท่ีเปนจริงและควรจะเปนซ่ึงการวิจัย
พบวา ผูอํานวยการไดประเมินคาการทํางานจริงของตนมากกวาความคิดเห็นของอาจารย ท้ัง
ผูอํานวยการและอาจารยมีความเห็นในดานเนนงาน และดานเนนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูอํานวยการและอาจารยท่ีสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหาร 
ดานเนนงาน และดานเนนบุคคล มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางมีนัยสําคัญและจากการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเปนจริงกับพฤติกรรมท่ีควรจะเปนของผูอํานวยการและอาจารยตางเห็นวา
ผูบริหารควรมีพฤติกรรมดานเนนงานและดานเนนบุคคลสูงกวาท่ีควรจะเปนในปจจุบัน 

Bass, Waldman, Avolio & Bebb (1987) ไดการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ประเมินภาวะผูนําตามการรับรู และตามความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา โดยกลุมตัวอยางเปน
ผูบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง วิธีการศึกษา คือ ใหผูบริหารระดับตน
ประเมินผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับกลางประเมินผูบริหารระดบัสูง ผลการศึกษาพบวา 

1. การแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนําเชิงจัดการ ของผูบริหาร
ระดับกลางมีความสัมพันธทางบวกกับการแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและภาวะผูนํา
เชิงจัดการของผูบริหารระดับสูง 

2. การแสดงภาวะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารระดับสูงนั้น มีระดับสูง
กวาผูบริหารระดับกลาง 

3. การแสดงภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงดานบุคลิกภาพท่ีนานับถือการยอมรับความ
แตกตางของบุคคล ตลอดจนการกระตุนใหผูตามใชสติปญญา และการแสดงภาวะผูนําเชิงจัดการ 
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ในดานการใหรางวัลตามสถานการณของผูบริหารระดับสูง ตามความคาดหวังของผูบริหาร
ระดับกลาง มีระดับสูงกวาการรับรู สวนการจัดการโดยยึดกฎระเบียบของผูบริหารระดับสูงตาม
ความคาดหวัง มีการรับรู ระดับตํ่ากวา 

Herzog (1990: 2582-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับตัว
แปรบางประการในโรงเรียนมัธยมท่ีไมใชของรัฐและของรัฐ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือภาวะผูนําของครูใหญ ดังกลาวตรงขามกับผลของ
การศึกษาของ Martinez (1993: 3212-A) มีความแตกตางกันของภาวะผูนําของครูใหญระหวาง
โรงเรียนระดับมัธยมท่ีมีประสิทธิผลและไมมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวาตัวแปรดานแบบภาวะ
ผูนําของครูใหญไมแตกตางระหวางโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลกับไมมีประสิทธิผล แตพบวาครู
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะมีลักษณะมุงงานนอยกวาและมุงคนพอๆ กับโรงเรียนท่ีไมมีประสิทธิผล 

Robert (1991) ไดสัมภาษณศึกษาธิการเขตในรัฐแคลิฟอรเนีย จํานวน 81 คน เพ่ือศึกษา
ถึงบทบาทภาวะผูนําในการปฏิรูปโรงเรียนของศึกษาธิการเขต โดยเลือกจากเขตที่มีผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องติดตอกันมากกวา 3 ป เปนกลุมตัวอยาง โดยทําการศึกษา
ใน 3 ประเด็น ไดแก ดานคุณภาพของการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก และการวัดความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได ผลการศึกษาพบวาในประเด็นดานคุณภาพของการวางแผนงาน 
กลุมตัวอยางเห็นวาหนาท่ีของพวกเขาคือการเพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนาแผนการเรียน
การสอนและการจัดทําหลักสูตร สวนประเด็นท่ีสอง กลุมตัวอยางเช่ือวาความรับผิดชอบท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของพวกเขาคือ การจัดต้ังระบบสนับสนุนท่ีเขมแข็งใหกับโรงเรียน ในการสรางภาวะผูนําใน
ดานการเรียนการสอน และในประเด็นท่ีสาม ไดแก การวัดผลสัมฤทธ์ิและความรับผิดชอบท่ี
สามารถตรวจสอบไดนั้น กลุมตัวอยางเนนถึงความจําเปนในการบริหารระบบขอมูลขาวสาร ท่ี
เอ้ืออํานวยใหสามารถเขาถึงขอมูลนักเรียนและความสามารถของโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว 
นอกจากนั้นแลวกลุมตัวอยางยังมีความเห็นวา ภาวะผูนําท่ีมีความสําคัญนอกกเหนือจากนั้นคือ 
ภาวะผูนําในเชิงสัญลักษณในการสรางคานิยม ความเช่ือ 

 Boone (1992) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ศึกษาธิการเขตตอการปรับโครงสรางโรงเรียนในเขตชนบท เพื่อคนหาส่ิงท่ีเปนปจจัยตอ
ความสําเร็จในการปรับโครงสรางของกลุมโรงเรียนในเขตชนบท การวิเคราะหโดยการสัมภาษณ
ศึกษาธิการเขตและครูใหญใน 4 เขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีตั้งอยูในเขตชนบทจากสองรัฐ ไดแก รัฐ
เทกซัส และรัฐโอกลาโฮมา ผูทําการวิจัยไดทําการคัดเลือกเขตพื้นท่ีดังกลาวจากเขตท่ีประสบ
ความสําเร็จในโครงการปฏิรูปโครงสรางสองเขตในรัฐเทกซัส และอีกสองเขตในรัฐโอกลาโฮมา 
สองเขตในรัฐเทกซัสไดเร่ิมทําการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูโรงเรียนกอนท่ีรัฐจะมีคําส่ังให
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ดําเนินการเปล่ียนแปลงสวนในรัฐโอกลาโฮมานั้น ไดเร่ิมตนในส่ิงท่ีคลายกับการจัดการศึกษาท่ีเนน
ผลสําเร็จของนักเรียนจากการเรียน (outcome based education) ผูทําการวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดย
ใชการสัมภาษณศึกษาธิการเขตท้ัง 4 คน พบวากลุมตัวอยางมีลักษณะรวมกัน 4 ประการ ประการ
แรกคือ วิสัยทัศนและความตื่นตัว (vision and awareness) กลุมตัวอยางท้ังส่ีมีความเขาใจถึงคุณภาพ
ของการศึกษาและตระหนักถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง ประการท่ีสอง การสรางวิสัยทัศน
รวม (vision sharing) พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการส่ือสารหรือส่ือความกับ
คณะกรรมการในการสรางเปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานรวมกัน ประการท่ีสาม การสราง
ความไววางใจ (trust building) ตอครูใหญ ครู คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน และประการท่ีส่ี 
การตรวจสอบติดตามผล (monitoring) เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
เหลานั้นไดถูกดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางสมบูรณ และคุณลักษณะของ
ศึกษาธิการเขต ที่ประสบความสําเร็จดังท่ีกลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวาเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และเปนผูสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม โดยแสวงหานวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะ
พัฒนาการเรียนรูนอกจากนั้นแลว 

ศึกษาธิการเขตแตละคนจะปฏิบัติหนาท่ีบนพื้นฐานท่ีม่ันคงของความไววางใจจาก
ครูใหญ และครู ในขณะเดียวกันกับการแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในภาคปฏิบัติหรือเชิงการบริหาร
จัดการไดอยางนาช่ืนชม 

จากแนวความคิดและประกอบกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลของภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาของ ผูบริหารโรงเรียน เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา 
ประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง คือ การตัดสินระดับของภาวะผูนําท่ีผูบริหารโรงเรียน
แสดงใหเห็นในการบริหารจัดการงานดานการบริหารสถานศึกษานั้นมีปจจัยท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีองคประกอบ 3 ระดับท่ีเกี่ยวของคือ 

ระดับบุคคลท่ีผูบริหารโรงเรียนพึงจะตองมีประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1) การเปนผูมีบารมี 
2) การเปนผูสรางแรงดลใจ 
3) การเปนผูกระตนใหใชสติปญญา 
4) การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
5) ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนําระดับท่ีผูบริหารโรงเรียนพึงจะตองมีประสิทธิผล

ของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
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1) ความมั่นใจ หมายถึง การมีความรูสึกในเชิงบวกตอส่ิงท่ีเราสามารถทําได และไม
กังวลในส่ิงท่ีเราไมสามารถทําได โดยยังคงมีความปรารถนาท่ีจะเรียนรูส่ิงดังกลาวอยูเสมอ 

2) ความซ่ือตรง หมายถึง ซ่ือตรงในการปฏิบัติหนาท่ี ไมคดโกง 
3) ความยุติธรรม หมายถึง มีความเท่ียงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไมแบงแยก

พวกเขาพวกเรา ไมมีอคติ ความลําเอียง 
4) การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันประสิทธิผลระดับโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียน

พึงจะตองมีประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จขององคการไดจากแนวคิดของ 

Campbell (1997) และ กลา ทองขาว (2552: 83-86) มีองคประกอบ 6 ดานคือ 
1) ความมั่งคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงการขององคการไวเชนความ

เช่ือม่ันในการบริหารงาน 
2) การผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3) ความสมัครใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดใหมีความรูสําหรับครูและผูเรียน 
4) ผลรวมความสําเร็จของกิจกรรมขององคการ 
5) การใหแรงเสริมทางบวก หมายถึง ส่ิงของ คําพูด หรือสภาพการณท่ีจะชวยให

พฤติกรรมเกิดข้ึนอีก หรือส่ิงทําใหเพิ่มความนาจะเปนไปไดของการเกิดพฤติกรรม 
6) มีกระบวนการกํากับควบคุมชัดเจ 
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บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผล

ของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง โดยใชขอมูลจากการสํารวจโดย
ใชแบบสอบถาม แลวนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร SPSS 
(Statistical Package for Social Science) และไดขอมูลซึ่งนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหาคําตอบ
ตามวัตถุประสงครายละเอียดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.3  การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  วิธีการรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนท้ังหมด 48 คน และครู ท้ังหมด 

608 คน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
3.1.2  กลุมตัวอยาง 

โดยกลุมตัวอยางครูในแตละสถานศึกษาไดจากการใชตารางสุมของ Krejcie and 
Morgan (1970: 607 - 610) ดังนี้ ผูบริหารโรงเรียน 48 คน และประชากรครู 608 คน กลุมตัวอยางครู 
234 คน 
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ตารางท่ี 3.1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูแตละโรงเรียน 
 

โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
วัดลาดกระบัง 46 18 
วัดปลูกศรัทธา 37 14 
วัดสังฆราชา 45 18 
วัดบํารุงร่ืน 32 12 
วัดพลมานยี 38 15 
วัดสุทธาโภชน 32 12 
แสงหิรัญวิทยา 30 12 
ประสานสามัคคี 9 3 
วัดบึงบัว 25 10 
วัดทิพพาวาส 28 11 
ลําพะอง 31 12 
วัดขุมทอง 9 3 
ตําบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 6 2 
ขุมทอง(เพชรทองคําอุปถัมภ) 6 2 
วัดลานบุญ 79 30 
วัดปากบึง 51 20 
สุเหราลํานายโส 14 5 
เคหะชุมชนลาดกระบัง 90 35 

รวมท้ังหมด 608 234 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  
โดยอาศัยแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในเขตลาดกระบัง 
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความคิดเห็นภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในเขตลาดกระบัง  ซึ ่ง เป น
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ ของลิเคอรท 
(Likert) โดยกําหนดระดับภาวะผูนําของโรงเรียน โดยใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมาก 
3 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงปานกลาง 
2 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนอย 
1 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด 
การแปลคาของคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเปนดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด และ 

บุญสง นิลแกว, 2535: 23-24) 
4.51-5.00 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในดานนั้นมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในดานนั้นมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในดานนั้นปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในดานนั้นนอย 
1.00-1.50 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในดานนั้นนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ขอมูลประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบังซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) แบงเปน 5 
ระดับ ของ Likert โดยกําหนดระดับภาวะผูนําของโรงเรียน โดยใหน้ําหนักคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
3 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
1 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 
การแปลคาของคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเปนดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด และ 

บุญสง นิลแกว, 2535: 23-24) 
4.51-5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
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1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี  4  ขอมูลสภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
นําเสนอเปนความเรียง 

 
3.3 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมีข้ันตอนการ
สรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางเคร่ืองมือ 
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.3.2.1 การทดสอบความตรง (Validity) 
1) แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทาน  เพื่อตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา  การใชภาษาตลอดจนโครงสรางของ
แบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมกับนิยามและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  แลวนํามาพิจารณาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) โดยการนําคะแนนท่ีเปนผลการพิจารณาของ
ผูเช่ียวชาญแตละขอคําถามมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด  ถาคา IOC ของขอ
คําถามใดมากกวา 0.50  แสดงวาขอคําถามนั้นมีความตรง   สําหรับเกณฑการพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลองไดกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 

+1 แสดงวา  แนใจวาขอคําถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา (ตัวแปร) ท่ีกําหนด 
0 แสดงวา  ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา (ตัวแปร)ท่ีกําหนด 
-1 แสดงวา  แนใจวาขอคําถามวดัไดไมสอดคลองกับเนื้อหา  (ตวัแปร) ท่ีกําหนด 
3.3.2.2 การทดสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดไปทําการ

ทดสอบหรือทดลองใช (Try-out) เพื่อทดสอบความเขาใจในคําถามกับครูในโรงเรียนวัดราชโกษา
จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีการของ Cronbach ดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ดังนั้นการนําแบบสอบถามไปทดสอบความเขาใจจะทํากับกลุมทดลองซ่ึงเปน
คนละกลุมกับกลุมท่ีเปนกลุมตัวอยางจริง  ผลการวิเคราะหไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.9872  
แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือม่ันสูงสามารถนําไปสอบถามกลุมตัวอยางได 

3.3.3 ปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ พรอมท้ังเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อ
นําไปเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณสําหรับการนําไปเก็บรวมรวมขอมูลในการทําวิจัยกับกลุม
ตัวอยางจริง 
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3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 
3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถึงผูอํานวยการสํานัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง 

3.4.2 ผูวิจัยจะติดตามเก็บแบบสอบถามคืนในกรณีท่ียังไมไดรับคืนตามเปาหมายบางสวนดวย
ตนเองอีกคร้ัง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย กําหนดใหมีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และเลือกใชสถิติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบ วิเคราะหโดย
ใชวิธีการหาความถ่ีและหาคารอยละ (percent) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะหโดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean: ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

X

ตอนท่ี 3 ขอมูลประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะหโดย
ใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean: X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ตอนท่ี 4 การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนใชสถิติ Pearson Correlation (r) 

ตอนที่ 5 ขอมูลสภาพปญหาและขอเสนอแนะของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

นําเสนอเปนความเรียง 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิผลของ
การบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ของการวิจัยคร้ังนี้ จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดย
แบงเปน 4 ตอนไดแก 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาความถ่ี
และหาคารอยละ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรครูเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean : ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 

X

ตอน ท่ี  3  ผลการวิ เ คราะห ข อ มูลประ สิท ธิผลการบ ริหารโรง เ รี ยน  สั งกั ด
กรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบัง โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean : ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

X

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียนใชสถิติ Pearson Correlation (r) 

ตอนที่ 5 ขอมูลสภาพปญหาและขอเสนอแนะของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  

นําเสนอเปนความเรียง 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนงหนาท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ปรากฏตามตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ  

 
 
 

   ชาย 123 43.6 

   หญิง 159 56.4 

รวม 282 100.0 
2. อายุ   
  นอยกวา 30 ป 24 8.5 
  30 – 40 ป   75 26.6 
  41 – 50 ป   110 39.0 
  51 – 60 ป   72 25.5 
  มากวา 60 ป   1 0.4 

รวม 282 100.0 
3. วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 194 68.8 
  ปริญญาโท 88 31.2 
  ปริญญาเอก    

รวม 282 100.0 
4. ตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับทาง
โรงเรียน 

  

  ครูผูสอน 234 82.98 

  ผูบริหารสถานศึกษา 48 17.02 
รวม 282 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (โรงเรียน) รอยละ 
5. ขนาดของโรงเรียน   
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไมเกนิ 
400 คน 

22 7.8 

โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนไมเกิน 
401-800 คน 

74 26.2 

โรงเรียนขนาดใหญ มีนกัเรียนต้ังแต 
801 คนข้ึนไป 

186 66.0 

รวม 282 100.0 
 

จากตารงท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.4) เพศ
ชายรอยละ 43.6 มีอายุระหวาง 41-50 ป มากท่ีสุด (รอยละ 39.0) นอยท่ีสุด คือ มากวา 60 ป (รอยละ 
0.4) สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด ( รอยละ 68.8) ตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับทาง
โรงเรียน มากท่ีสุด คือ ครูผูสอน (รอยละ 82.3) และนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ( รอยละ 
17.7) ขนาดของโรงเรียนสวนใหญ คือ โรงเรียนขนาดใหญ (รอยละ 66) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 
5 ระดับ (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert)  

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.2 – 4.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



100 

ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  
      สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวม (n=282) 
 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร     S.D       แปลผล อันดับ X

1. การเปนผูมีบารมี    4.21 0.73           มาก    2 
2. การเปนผูสรางแรงดลใจ   4.29 0.73            มาก    1 
3. การเปนผูกระตุนใชสติปญญา   4.14 0.76            มาก    5 
4. การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตาม 
     เปนรายบุคคล    4.18 0.79            มาก    4 
5. ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา  4.19 0.76            มาก    3 

  รวม    4.20 0.75             มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับของผูบริหารโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.20)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงให
ความสําคัญการเปนผูสรางแรงดลใจ มากท่ีสุด ( =4.29) รองลงมาคือ การเปนผูมีบารมี  
( =4.21) สวนดานท่ีใหความสําคัญตํ่าสุด คือ การเปนผูกระตุนใชสติปญญา ( =4.14) 

X

X

X X

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  

       สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในทัศนะของครู (n=234) 
 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร     S.D       แปลผล อันดับ X

1. การเปนผูมีบารมี    4.27 0.70           มาก    1 
2. การเปนผูสรางแรงดลใจ   4.16 0.72            มาก    4 
3. การเปนผูกระตุนใชสติปญญา   4.24 0.75            มาก    2 
4. การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตาม 
    เปนรายบุคคล     4.24 0.68            มาก    2 
5. ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา  4.19 0.76            มาก    3 

  รวม    4.25 0.70             มาก  
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จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.25) เม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงใหความสําคัญการเปนผูมีบารมี มากที่สุด ( =4.27) รองลงมาคือ การเปนผูกระตุน
ใชสติปญญา ( =4.24) และการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล ( =4.24) สวน
ดานท่ีความสําคัญตํ่าสุด คือ การเปนผูสรางแรงดลใจ ( =4.16) 

X

X

X X

X

 
ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกบัของผูบริหารโรงเรียน  

      สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา (n=48) 
 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร     S.D       แปลผล อันดับ X

1. การเปนผูมีบารมี    4.45 0.52           มาก    2 
2. การเปนผูสรางแรงดลใจ   4.54 0.58            มาก    1 
3. การเปนผูกระตุนใชสติปญญา   4.12 0.85            มาก    5 
4. การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตาม 
    เปนรายบุคคล     4.24 0.68            มาก    3 
5. ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา  4.23 0.63            มาก    4 

  รวม    4.32 0.67             มาก  

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.32) เม่ือพิจารณารายดานพบวาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงใหความสําคัญการสรางแรงดลใจ มากท่ีสุด ( =4.54) รองลงมาคือ การเปนผูมีบารมี 
( =4.45) สวนดานท่ีใหความสําคัญตํ่าสุดกวาดานอ่ืนๆ คือ การเปนผูกระตุนใชสติปญญา  
( =4.12) 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด     
                     กรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบัง  จําแนกเปนดานและรายขอดานการเปน 
                     ผูมีบารมี  (n=282) 
 

การเปนผูมีบารมี  S.D แปลผล อันดับ X

1. สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤต 4.14 0.81    มาก    9 
2. ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจ 4.19 0.74    มาก    6 
3. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรน 
    ในการทํางาน 4.17 0.66    มาก    7 
4. คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวาสวนตัว 4.26 0.72    มาก    3 
5. ใหความเปนมิตร แสดงน้าํใจ และความเปนกันเองกับ 
    ผูใตบังคับบัญชา 4.27 0.73    มาก    2 
6. แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
    ตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 4.21 0.74    มาก    5 
7. ระบุจุดประสงคหลักในการปฏิบัติงาน 
    ของผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน 4.24 0.69    มาก    4 
8. ใหความสําคัญของการมีความรูสึกตอภารกิจรวมกัน 4.26 0.70    มาก    3 
9. แสดงใหเหน็ถึงความเช่ือม่ันในตนเอง 4.30 0.65    มาก    1 
10. ปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีไดแสดงไว 4.15 0.85      มาก    8 

รวม 4.21 0.73    มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จําแนกเปนดานและรายขอดานการเปนผูมีบารมี พบวามี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.21) เม่ือพิจารณาเปนรายดานและรายขอดานการเปนผูมี

บารมี พบวาดานการเปนผูมีบารมีใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ การแสดงใหเห็นถึงความเช่ือม่ันใน
ตนเอง( =4.30) รองลงมาคือ การใหความเปนมิตร แสดงนํ้าใจ และความเปนกันเองกับ

ผูใตบังคับบัญชา ( =4.27) และดานท่ีใหความสําคัญเทากันคือ คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวา

สวนตัว และใหความสําคัญของการมีความรูสึกตอภารกิจรวมกัน( =4.26) ตามลําดับ ระบุ

จุดประสงคหลักในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน( =4.24) แสดงจุดยืนอยางมี

X

X

X

X

X
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X

X X

X

 
ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  

       สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  จําแนกเปนดานและรายขอดานการเปน 
       ผูสรางแรงดลใจ (n=282) 
 

การเปนผูสรางแรงดลใจ                                         S.D     แปลผล  อันดับ X

11. ใหกําลังใจและดแูลผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองสวนตัวและ  4.22 0.75 มาก     4 
       การทํางาน   
12. มอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของ 4.28 0.68 มาก     3 
      แตละบุคคล 
13. มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมีความสําเร็จตาม 4.33 0.69 มาก     1 
      เปาหมายที่ตั้งไว 
14. ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม   4.32 0.72 มาก     2 
15. สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง  
      โดยการศึกษาอบรม สัมมนา ฯ    4.32 0.84 มาก     2 

  รวม     4.29 0.73 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัด กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  จําแนกเปนดานและรายขอดานการ
เปนผูสรางแรงดลใจของครูพบวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.29) เม่ือพิจารณาเปน
รายดานและรายขอดานการเปนผูสรางแรงดลใจของครูและผูบริหาร เม่ือพิจารณาเปนรายดานและ
รายขอดานการเปนผูสรางแรงดลใจสูงสุดคือ มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมีความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว ( =4.33) รองลงมา คือ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ( =4.32) ต่ําสุดคือ 

ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองสวนตัวและการทํางาน ( =4.22) 

X

X X

X
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ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  จําแนกเปนดานและรายขอดานการเปนผู
กระตุนใหใชสติปญญาของครูและผูบริหาร  (n=282) 
 

การเปนผูกระตุนใชสติปญญา                                     S.D แปลผล         อันดับ X

16. ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา 4.29 0.78 มาก  2 
17. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมี 
      การเปล่ียนแปลงการทํางานในหนวยงาน  4.32 0.74 มาก  1 
18. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการเปล่ียนแปลง 
      รูปแบบการทํางานในหนวยงาน   4.06 0.71 มาก  4 
19. ไมวิจารณความเหน็ของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ 3.98 0.78 มาก  5 
20. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงวิธี 
      การทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก 4.08 0.79 มาก  3 

  รวม     4.14 0.76 มาก   

  
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.14) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานและรายขอดานการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญาสูงสุด คือ กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
รูสึกวาตองมีการเปล่ียนแปลงการทํางานในหนวยงาน ( =4.32) รองลงมาคือ ชักชวนให
ผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา ( =4.29) ต่ําท่ีสุดคือ ไมวิจารณความเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาในทางลบ ( =3.98) ตามลําดับ 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงผูบริหารโรงเรียน  
       สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จําแนกเปนดานและรายขอดานการเปน  
       ผูสรางท่ีความสัมพันธกบัผูตามเปนรายบุคคลของครูและผูบริหาร (n=282) 
 

การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล                 S.D แปลผล           อันดับ X

21. ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา 
       ทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง    4.09 0.82 มาก  5 
22. ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงาย 4.18 0.76 มาก  4 
23. สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา 4.18 0.82 มาก  4 
24. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถ 
      และทักษะของแตละบุคคล    4.21 0.77 มาก  3 
25. ใหความสนใจและแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา 
      ท่ีมีปญหามากในการปฏิบัติงาน   4.18 0.80 มาก  4 
26. ใหความรู ขอมูล และขาวสารที่ทันสมัยแกผูใต 
      บังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ    4.26 0.80 มาก  1 
27. สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดความเกื้อกลู 
       เห็นอกเหน็ใจซ่ึงกนัและกัน    4.23 0.80 มาก  2 
28. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ 
      และขอบขายของงานท่ีไดรับมอบหมาย  4.18 0.78 มาก  4 

  รวม     4.18 0.79 มาก   

 
จากตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.18)  เม่ือ
พิจารณาจําแนกเปนรายดานและรายขอดานการเปนผูสรางท่ีความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล
สูงสุดคือ ใหความรูขอมูล และขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ  ( =4.26) 
รองลงมาคือ  สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดความเกื้อกูลกัน เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 
( =4.23) และ ต่ําท่ีสุดคือ  ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจ ใหผูใตบังคับบัญชาทํางนดานวิธีการท่ี
แตกตาง  ( =4.09) ตามลําดับ 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  
       สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จําแนกเปนดานและรายขอดานความเปน 
       มืออาชีพภาวะผูนําของครูและผูบริหาร (n=282) 
 

ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา           S.D    แปลผล          อันดับ X

29. มีความสามารถในการติดตอส่ือสารได 
      เหมาะสมตามความคิดเห็นท่ีแตกตางกันแตละบุคคล 4.26 0.75 มาก  3 
30. ใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาได 4.27 0.75 มาก  2 
31. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถ 
      และทักษะของแตละบุคคล    4.32 0.76 มาก  1 
32. สามารถสรางบรรยากาศในการทํางาน 
      ใหเกดิความเกื้อกูลกัน    4.01 0.73 มาก  10 
33. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ 
      ของแตละบุคคล     4.09 0.83 มาก  9 
34. จัดเก็บขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก 
      อยางเปนระบบ     4.20 0.79 มาก  8 
35. สงเสริมการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปดกวาง 
      ใหกับบุคลากร     4.22 0.75 มาก  6 
36. ไมยึดติดกบัหลักการหรือทฤษฎีจนเกนิไป  
      โดยมีความยืดหยุน     4.22 0.75 มาก  5 
37. สามารถปรับความเช่ือ ความคิด และคานิยมสวนตัว 
      ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงไดขององคกร  4.18 0.76 มาก  7 
38. แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยการใช 
      วิจารณญาณอยางมีเหตุผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.23 0.80 มาก  4 

  รวม     4.25 0.78 มาก   

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง จําแนกเปนดานและรายขอ ดานความรวมมืออาชีพของภาวะ
ผูนํา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.25) เม่ือพิจารณาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในระดับมาก
ท่ีสุดคือ  มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแตละบุคคล  

X
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X X

X

 
ตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง ในภาพรวม (n=282) 
 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน      S.D       แปลผล อันดับ X

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับบุคคล 4.11 0.84           มาก     2 
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับองคกร 4.29 0.81           มาก     1 

  รวม    4.20 0.83             มาก  

 
จากตารางท่ี  4 .10 ผลการวิ เคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเ รียน  สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมของครู พบวาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.20) โดยท่ีประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับองคกร ( =

4.29) เปนอันดับท่ีแรกและ รองลงมาคือประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับบุคคล ( =4.11) 
ตามลําดับ 

X X

X

 
ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง ในทัศนะของครู (n=234) 
 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน      S.D       แปลผล อันดับ X

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับบุคคล 4.20 0.69           มาก    2 
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับองคกร 4.38  0.65            มาก    1 

  รวม    4.29 0.67             มาก  

 
จากตารางที่  4.11 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมของครู พบวาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.29) โดยท่ีประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนระดับองคกร  X
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X X

 
ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง ในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา (n=48) 
 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน    S.D       แปลผล อันดับ X

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับบุคคล 4.25 0.69           มาก      2 
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับองคกร   4.40 0.74            มาก      1 

  รวม    4.33 0.72             มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวมของผูบริหารสถานศึกษา พบวาประสิทธิผลของ
การบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.33) โดยที่ประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนระดับองคกร ( =4.40) เปนอันดับท่ีแรกและ รองลงมาคือประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนระดับบุคคล ( =4.25) ตามลําดับ 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง ในทัศนะของครูและผูบริหาร  (n=282) 

 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับบุคคล    S.D แปลผล           อันดับ X

39. บุคลากรสามารถปรับความคิดความเช่ือม่ันและคานยิม 
      สวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงตางๆ  
      ของโรงเรียนความคิดเหน็ท่ีแตกตางกนัแตละบุคคล 4.01 0.79     มาก  7 
40. บุคลากรทํางานโดยไมยดึติดกับหลักการ 
      หรือทฤษฏีจนเกินไป     4.00 0.78     มาก  8 
41.ผูใตบังคับบัญชาทุกคนม่ันในใจในการปฏิบัติงาน 4.09 0.91     มาก  6 
42. ผูใตบังคับบัญชาไดทดลองปฏิบัติเพื่อคนหา 
      วิธีการใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ   4.15 0.87     มาก  3 
43. ผูใตบังคับบัญชามองเห็นผลการทํางานท่ีจะไดรับ 
      เม่ือทํางาน       4.15 0.86     มาก  3 
44. บุคลากรไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอมูล 
      ขาวสารในการปฏิบัติงานรวมกนั   4.16 0.84     มาก  2 
45. วิสัยทัศนขององคกรมาจากบุคลากรท้ังหมด  4.14 0.85     มาก  4 
46. วิสัยทัศนขององคกรเปนส่ิงท่ีสามารถ 
      นํามาปฏิบัติไดจริง     4.11 0.90     มาก  5 
47. บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  4.20 0.84     มาก  1 

  รวม     4.11 0.84 มาก   

 
จากตารางท่ี  4.13 ผลการวิ เคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวม พบวา ประสิทธิผลการบริหารระดับบุคคลมีระดับ
การปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.11) เม่ือพิจารณาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสูงท่ีสุดคือ บุคลากร
ปฏิบัติตามวิสันทัศนท่ีกําหนดไว ( =4.20) รองลงมาคือ บุคลากรไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานรวมกัน ( =4.16) สวนดานท่ีใหความตํ่าท่ีสุดคือ บุคลากรทํางาน
โดยไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฏีจนเกินไป ( =4.00)  

X

X

X

X
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ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง ในทัศนะของครูและผูบริหาร  (n=282) 

 

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนระดับองคกร    S.D แปลผล           อันดับ X

48. บุคลากรมีสวนรวมในการสรางสรรคความสําเร็จ 
      ใหกับองคกร      4.27 0.79     มาก  5 
49. มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงาน 
      อยางตอเน่ือง      4.30 0.80    มาก  2 
50. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาท่ีเปนเอกลักษณ 
      ของโรงเรียน      4.29 0.81    มาก  3 
51. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน 
      มาตรฐานการศึกษา     4.29 0.80    มาก  3 
52. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนนิงาน 
      ระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 4.28 0.82    มาก  4 
53. มีรายงานประจําปจากการประเมินตนเองรายงานตอ 
      ตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณะ   4.29 0.84    มาก  3 
54. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
      ระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชพัฒนาการศึกษา 4.33 0.81    มาก  1 
55. มีการนําผลการประเมินภายนอกมาใชปรับปรุง 
      พัฒนาคุณภาพการศกึษา    4.29 0.87    มาก  3 

  รวม     4.29 0.81 มาก                                     

 
จากตารางท่ี  4.14 ผลการวิ เคราะหประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในภาพรวม พบวา ประสิทธิผลการบริหารระดับองคการ มี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.29) และใหความสนใจมากท่ีสุด คือ มีการนําผลการ
ประเมินโครงการ และ กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมาใชพัฒนาการศึกษา  
( =4.33) รองลงมาคือ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ( =4.30) 
ต่ําสุดคือ บุคลากรมีสวนรวมในการสรางสรรคความสําเร็จใหกับองคกร ( =4.27)  

X

X X

X
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ตารางท่ี 4.15  ตารางแสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผลขององคกร (n=282) 

ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง ประสิทธิผลขององคกร 
 บุคคล องคกร รวม อันดับ 
1. การเปนผูมีบารมี r=.414** 

Sig=.000 
r=.378** 
Sig=.000 

r=.420** 
Sig=.000 

5 

2. การเปนผูสรางแรงดลใจ r=.431** 
Sig=.000 

r=.430** 
Sig=.000 

r=.455** 
Sig=.000 

3 

3. การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา r=.425** 
Sig=.000 

r=.411** 
Sig=.000 

r=.442** 
Sig=.000 

4 

4. การเปนผูสรางความสัมพันธกับผู
ตามเปนรายบุคคล 

r=.591** 
Sig=.000 

r=.551** 
Sig=.000 

r=.605** 
Sig=.000 

1 

5. การเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา r=.569** 
Sig=.000 

r=.504 
Sig=.000 

r=.569** 
Sig=.000 

2 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 

กับ ประสิทธิผลขององคกรในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนก
ออกเปนรายดานท่ีมีความสัมพันธอยูในระดับแรกคือ ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตาม
เปนรายบุคคลมีระดับความสัมพันธในระดับคอนขางมาก (R =0.605) รองลงมาคือดานการเปนมือ
อาชีพของภาวะผูนํามีระดับความสัมพันธอยูในระดับคอนขางมาก (R =0.56)9 สวนดานท่ีมีระดับ
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง คือดานการเปนผูสรางแรงดลใจ และ การเปนผูกระตุนใหใช
สติปญญา (R =0.442 , R =0.455) ตามลําดับ สวนดานท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือดานการเปนผูมี
บารมี (R=0.420) 

 
ตอนท่ี 4 สภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของ

การบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
4.1  การเปนผูมีบารมี 
ผูบริหารสถานศึกษาบางคนทําตนเปนผูมีบารมี โดยการการพูดขมผูใตบังคับบัญชาให

เคารพตนถาไมใหความเคารพก็จะสรรหาวิธีการลงโทษ หรือเอาความกับผูใตบังคับบัญชาจนได
และ ส่ังลงโทษสถานหนักตามท่ีผูบริหารเห็นควร แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาตองมีใจเปน
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4.2  การเปนผูสรางแรงดลใจ 
ผูบริหารสถานศึกษาขาดการสรางแรงดลใจผูใตบังคับบัญชา โดยจะสรางเฉพาะกลุม

พวกพองของตนเอง โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความเสมอภาคในสรางแรงดลใจ อาจจะ
เดินทักทายครู สอบถามสารทุกขสุขดิบความเปนอยูของครู ก็จะทําใหครูเกิดขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานมากข้ึน 

4.3  การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญจะเปนผูบริหารแบบเผด็จการทางความคิด แตก็มี

ผูบริหารสวนนอยท่ีเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ผูบริหารตองลด
บทบาทในการตัดสินใจเร่ืองบางเร่ืองใหนอยลงควรจะใชการตัดสินใจรวมกัน ระดมความคิด
รวมกัน และยอมรับในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ 

4.4  การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล และใหความเสมอภาคแก

ผูใตบังคับบัญชาทุกคน และไมเลือกขาง หรือพรรคพวกของตน 
4.5  ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนสวนใหญจะมีความเปนมืออาชีพในการบริหารองคกรได

เปนอยางดี แตตองคํานึงถึงเสียงสวนนอย เพื่อท่ีจะไดเปนมืออาชีพอยางในการบริหารงาน 
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
1. การรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคน 
2. การบริหารงานอยางโปรงใส และยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
3. การใหความเคารพในทางความคิดของผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาค 
 

DPU



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ การบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  เพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง  ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง  
จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชของกลุมครู 234 คน  และผูบริหารสถานศึกษา 48 คน รวมท้ังส้ิน  282 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ประสิทธิผล 

ของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
ตอนท่ี 3 ขอมูลประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครในเขต

ลาดกระบัง 
ตอนท่ี 4 สภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของ

การบริหารโรงเรียน 
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชวิธีการหาความถ่ี คารอยละ วิธีการหาคาเฉล่ีย 

(Mean: ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบของ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

X
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง41-50 ป มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีตําแหนงเปนครูผูสอนมากกวา  ขนาดโรงเรียน
เปนโรงเรียนขนาดใหญ  

ตอนท่ี 2 จากความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในเขตลาดกระบัง 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง มีผลตอการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในการบริหารจัดการอยางห็นไดชัด เพราะวา
ผูบริหารโรงเรียนใดมีภาวะผูนํามากโรงเรียนก็จะเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยท่ีผูบริหารของแต
ละโรงเรียนตองคํานึงถึง 5 ประเด็นดังตอไปนี้ 

1. การเปนผูมีบารมี 
ครูใหความสําคัญดานการเปนผูมีบารมี มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากดังจะเห็นได

จากการแสดงใหเห็นถึงความเช่ือม่ันในตนเอง ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเอง
กับผูใตบังคับบัญชา คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวาสวนตัว ระบุจุดประสงคหลักในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจ กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีไดแสดงไว ตลอดจน
สามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤต 

ผูบริหารสถานศึกษาความสําคัญดานการเปนผูมีบารมี มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มากดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีไดแสดงไว ใหความเปนมิตร แสดงนํ้าใจ 
และความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวาสวนตัว ระบุจุดประสงค
หลักในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน ใหความเปนมิตร แสดงน้ําใจ และความเปน
กันเองกับผูใตบังคับบัญชา ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจ กระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีไดแสดง
ไว ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณตนเองไดในสถานการณวิกฤต และแสดงใหเห็นถึงความ
เช่ือม่ันในตนเอง  
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การเปนผูสรางแรงดลใจ 
ครูใหความสําคัญดานการเปนผูสรางแรงดลใจมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากดังจะ

เห็นไดจากมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมีความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยใชหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม 
สัมมนา ฯ ตลอดจนการมอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล พรอมท้ัง
การใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองสวนตัวและการทํางาน 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญการเปนผูสรางแรงดลใจมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากดังจะเห็นไดจากมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมีความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
และการมอบหมายงานตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคลโดยใชหลักการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรม 
สัมมนา ฯ พรอมท้ังการใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองสวนตัวและการทํางาน 

1. การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา 
ครูใหความสําคัญดานการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ดังจะเห็นไดจากกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการเปล่ียนแปลงการทํางานใน
หนวยงาน ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา  และกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
เปล่ียนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก  กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึก
วาตองมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานในหนวยงาน และท่ีสําคัญตองไมวิจารณความเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาในทางลบ 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญดานการเปนผูกระตุนใหใชสติปญญามีระดับการ 
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานในหนวยงานกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการ
เปล่ียนแปลงการทํางานในหนวยงาน ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา  และ
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงานมาก  และ
ท่ีสําคัญตองไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชาในทางลบ 

2. การเปนผูสรางท่ีสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
ครูใหความสําคัญดานการเปนผูสรางท่ีสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล มีระดับการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากใหความรู ขอมูล และขาวสารท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชา
อยางสมํ่าเสมอ สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดความเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแตละบุคคล ใหความเปน
กันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขาพบงาย สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา ให
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ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญดานการเปนผูสรางท่ีสัมพันธกับผูตามเปน
รายบุคคล มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากใหความรู ขอมูล และขาวสารท่ี
ทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิดความเก้ือกูล
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติงาน มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถและขอบขายของงานท่ีไดรับมอบหมาย มอบหมาย
งานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแตละบุคคล ใหความเปนกันเอง และ
ผูใตบังคับบัญชาเขาพบงาย ใหความสนใจและแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหามากใน
การปฏิบัติงาน ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 

3. ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
ครูใหความสําคัญดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ

มากดังจะเห็นไดจากมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและทักษะของแตละ
บุคคล  โดยใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแกผูใตบังคับบัญชาได  มีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารไดเหมาะสมตามความคิดเห็นท่ีแตกตางกันแตละบุคคล พรอมท้ังแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนดวยการใชวิจารณญาณอยางมีเหตุผล ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป โดยมีความ
ยืดหยุนทางความคิด สงเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากร สามารถปรับความ
เช่ือ ความคิด และคานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงไดขององคกร มีการจัดเก็บ
ขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกอยางเปนระบบ พรอมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของแตละบุคคล และสามารถสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความเกื้อกูลกัน 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญดานความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํามีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถและ
ทักษะของแตละบุคคล โดยจัดเก็บขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกอยางเปนระบบ สงเสริม
การแสดงความคิดเห็นท่ีเปดกวางใหกับบุคลากร  โดยใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแก
ผูใตบังคับบัญชาได พรอมท้ังแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยการใชวิจารณญาณอยางมีเหตุผล มี
ความสามารถในการติดตอส่ือสารไดเหมาะสมตามความคิดเห็นท่ีแตกตางกันแตละบุคคล สามารถ
ปรับความเช่ือ ความคิด และคานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงไดขององคกร พรอม
ท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของแตละบุคคล และสามารถสรางบรรยากาศ
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ตอนท่ี  3 ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต
ลาดกระบัง ระดับบุคคลและระดับองคกร 

พบวาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
ในระดับบุคคลและระดับองคกร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยครูจะใหความสําคัญในระดับ
บุคคลมากกวาระดับองคกร จึงทําใหตองมีการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการใหพรอม
เทียบเคียงกับองคกรอ่ืนๆ ได เม่ือเปรียบเทียบผลการบริหารแลวไมมีความแตกตางกันมากนัก  สวน
ความพรอมของโรงเรียน ก็ตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี อาจจะไมสามารถเทียบเทาโรงเรียน ท่ี
มีผูบริหารที่ใหความสําคัญมากกวาได เนื่องจากติดปญหาเร่ืองทรัพยากรบุคคล สถานท่ี และอ่ืนๆ ท่ี
ตองอาศัยหลายองคประกอบเขาชวยในกระบวนการบริหารจัดการ 

ตอนท่ี 4 ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 

พบวาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง กับ ประสิทธิผลขององคกรใน
ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ และจําแนกออกเปนรายดานท่ีมีความสัมพันธอยูใน
ระดับแรกคือ ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคลมีระดับความสัมพันธใน
ระดับคอนขางมาก   รองลงมาคือดานการเปนมืออาชีพของภาวะผูนํามีระดับความสัมพันธอยูใน
ระดับคอนขางมาก  สวนดานท่ีมีระดับความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง คือดานการเปนผูสราง
แรงดลใจ และ การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา ตามลําดับ สวนดานท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ
ดานการเปนผูมีบารมี 

ตอนท่ี 5 สภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของ
การบริหารโรงเรียน  

สภาพและปญหา 
การเปนผูมีบารมี 
ผูบริหารสถานศึกษาบางคนทําตนเปนผูมีบารมี โดยการการพูดขมผูใตบังคับบัญชาให

เคารพตนถาไมใหความเคารพก็จะสรรหาวิธีการลงโทษ หรือเอาความกับผูใตบังคับบัญชาจนได
และ ส่ังลงโทษสถานหนักตามท่ีผูบริหารเห็นควร แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาตองมีใจเปน
กลางใหผูใตบังคับบัญชาเคารพดวยบารมีของตนเอง มิใชดวยอํานาจบารมีท่ีใชในการปกครอง ซ่ึง
จะไมไดความใจของลูกนอง แตจะไดแตความไมจริงใจของลูกนองแทน ควรจะมีปฏิสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชาดวยความจริงใจ 
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การเปนผูสรางแรงดลใจ 
ผูบริหารสถานศึกษาขาดการสรางแรงดลใจผูใตบังคับบัญชา โดยจะสรางเฉพาะกลุม

พวกพองของตนเอง โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความเสมอภาคในสรางแรงดลใจ อาจจะ
เดินทักทายครู สอบถามสารทุกขสุขดิบความเปนอยูของครู ก็จะทําใหครูเกิดขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานมากข้ึน 

การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญจะเปนผูบริหารแบบเผด็จการทางความคิด แตก็มี

ผูบริหารสวนนอยท่ีเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี ผูบริหารตองลด
บทบาทในการตัดสินใจเร่ืองบางเร่ืองใหนอยลงควรจะใชการตัดสินใจรวมกัน ระดมความคิด
รวมกัน และยอมรับในการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจ 

การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล และใหความเสมอภาคแก

ผูใตบังคับบัญชาทุกคน และไมเลือกขาง หรือพรรคพวกของตน 
ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนสวนใหญจะมีความเปนมืออาชีพในการบริหารองคกรได

เปนอยางดี แตตองคํานึงถึงเสียงสวนนอย เพื่อท่ีจะไดเปนมืออาชีพอยางในการบริหารงาน 
ขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาตองคํานึงถึงหลักการท้ัง 5 ขอดังตอไปน้ี การเปนผูมีบารมี การเปนผูสรางแรงดลใจ  
การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา  การเปนผูสรางท่ีสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล  และความเปน
มืออาชีพของภาวะผูนํา  เปนตัวจักรสําคัญท่ีจะทําใหประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนท้ังใน
ระดับบุคคล และระดับองคกรประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยหลักและทฤษฏีผสมผสานกับการ
ใหขวัญและกําลังใจ แกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาท่ี และรวมกันรับท้ังผิดและชอบพรอม
กับผูใตบังคับบัญชา ดวยความเต็มใจ และเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาอยางกัลยาณมิตร 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบังมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ไดดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของ ผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบังผูบริหารสถานศึกษา และครูใหความสําคัญดานการเปนผูสราง
แรงดลใจ และดานการเปนผูมีบารมี สวนดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคล 
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2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ในระดับบุคคลและองคกร พบวาตางใหความสําคัญในเร่ือง
ของความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมีความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว และใหความสําคัญในเร่ือง 
ของการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความสามารถของแตละบุคคล แตก็ข้ึนอยูกับวา
ผูบริหารสถานศึกษานั้นใหความสําคัญกับเร่ืองใดเปนสําคัญเทานั้น แตแทจริงแลวผูบริหาร
สถานศึกษา และครูมีความตองการที่เหมือนกันคือ ตองการใหโรงเรียนมีการบริหารที่ดี และมี
คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูท่ีเขามาใชบริการทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทอมสัน 
(Thomson, 1986 : 2135-A) ไดใชแบบสอบถามพฤติกรรมผูนํา (LBAQ) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษากับตัวแปรดานประสบการณทางการศึกษา
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2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครประสิทธิผลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา
ของ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบวาผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูตองมีภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนท้ัง 5 ดาน ดังตอไปน้ี 
ดานการเปนผูสรางแรงดลใจ และดานการเปนผูมีบารมี ดานการเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตาม
เปนรายบุคคล ความเปนมืออาชีพของผูนํา และดานการเปนผูกระตุนใชสติปญญาเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพ และเปนท่ีไววางใจของผูท่ีเขามาใชบริการทางการศึกษา 
และผูนําจะตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการบริหารงานโรงเรียน เพราะวาโรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีทา
ทายผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําการเปล่ียนท่ีจะบริหารจัดการโรงเรียนใหจัดการศึกษาไดมี
คุณภาพมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับตัวผูบริหารเปนสวนใหญ และครูเปนสวนนอยเทานั้น 
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5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย 
ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใชบารมีในความดี มากกวาใชอํานาจท่ีจะใหคุณหรือโทษ 

แกผูใตบังคับบัญชาในการบริหารจัดการโรงเรียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการ
เปนผูสรางแรงดลใจใหกับผูใตบังคับบัญชาใหมากท่ีสุดเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญจะ
เนนการเปนผูมีบารมีเปนสวนใหญ ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการในปจจุบันท่ีไมคอย
มีการคํานึงถึงปจจัยในเร่ืองการเปนผูสรางความสัมพันธกับเปนผูตามเปนรายบุคคล เพื่อเปนมือ
อาชีพในการบริหารจัดการ ดังนั้นผูบริหารจะตองใหความสําคัญดานการเปนผูสรางแรงดลใจ เปน
อันดับแรก และตองตามมาดวยการเปนผูกระตุนใชสติปญญาเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพ และเปนท่ีไววางใจของผูท่ีเขามาใชบริการทางการศึกษา เพ่ือเปนการ
ปรับรูปแบบ หรือกระบวนทัศนในการบริหารการศึกษายุคใหมเพื่อใหกาวสูยุคภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5.4 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
2. ศึกษากระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง 

แบบสอบถามท่ีถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง แบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
ตอนท่ี 3 ขอมูลความคิดเห็นของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
ในเขตลาดกระบัง 
ตอนท่ี  4  ขอมูลสภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
การตอบแบบสอบถามของทานคร้ังนี้ ผูวิจัยจะถือเปนความลับใชเฉพาะงานวิจัยในคร้ัง

นี้เทานั้น 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางยิ่งในการใหความรวมมือเปนอยางดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นายภทัรกร   วงศสกุล 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามสภาพท่ีเปนจริงของทาน 

1. เพศ 
     ชาย      หญิง 
 2. ปจจุบันทานอาย ุ
     นอยกวา 30  ป     30 – 40  ป   
     41 – 50 ป      51 – 60 ป  
     มากกวา  60 ป  
 3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 
     ต่ํากวามัธยมตอนปลาย   มัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา 
     ต่ําปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. ตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับทางโรงเรียนท่ีทานไดรับอยูในขณะน้ี 
  ครูผูสอน    

     ผูบริหารสถานศึกษา    
5. ขนาดของโรงเรียนของทาน 

  โรงเรียนขนาดเล็ก    มีนักเรียนไมเกิน 400  คน 
  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนไมเกิน 401-800  คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ   มีนักเรียนต้ังแต  801  คนข้ึนไป 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของการบริหารโรงเรียน สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
คําชี้แจง โปรดระบุระดับการปฏิบัติในแตละรายการโดยทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรง

กับระดับปฏิบัติในโรงเรียนของทาน โดยระดับการปฏิบัติ แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
1 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด 
2 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงนอย 
3 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงปานกลาง 
4 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมาก 
5 หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ระดับบุคคล 
การเปนผูมีบารมี 
1. สามารถควบคุมอารมณตนเองไดใน
สถานการณวกิฤต 

     

2. ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

     

3. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางาน 

     

4. คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวาสวนตัว      
5. ใหความเปนมิตร แสดงน้าํใจ และความเปน
กันเองกับผูใตบังคับบัญชา 

     

6. แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดข้ึน 

     

7. ระบุจุดประสงคหลักในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน 

     

8. ใหความสําคัญของการมีความรูสึกตอภารกิจ
รวมกัน 

     

9. แสดงใหเหน็ถึงความเช่ือม่ันในตนเอง      
10. ปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมท่ีไดแสดงไว      
การเปนผูสรางแรงดลใจ 
11. ใหกําลังใจและดแูลผูใตบังคับบัญชาในเร่ือง
สวนตัวและการทํางาน 

     

12. มอบหมายงานตามความสามารถและความ
สนใจของแตละบุคคล 

     

13. มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหมี
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

14. ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม      
15. สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง 
โดยการศึกษา อบรม สัมมนา ฯ 

     

การเปนผูกระตุนใหใชสตปิญญา 
16. ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใช
ทรัพยากรอยางคุมคา 

     

17. แนะวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน 

     

18. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการ
เปล่ียนแปลงการทํางานในหนวยงาน 

     

19.ไมวิจารณความเหน็ของผูใตบังคับบัญชา
ในทางลบ 

     

20. กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลง
วิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตไดผลงาน
มาก 

     

การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปน
รายบุคคล 
21. ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการท่ีแตกตาง 

     

22.ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชาเขา
พบงาย 

     

23. สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

     

24. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม
ความสามารถและทักษะของแตละบุคคล 

     

25. ใหความสนใจและแกปญหาใหกับ      
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

26. ใหความรู ขอมูล และขาวสารที่ทันสมัยแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

     

27. สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิด
ความเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

     

28. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและขอบขายของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

     

ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา 
29. มีความสามารถในการติดตอส่ือสารได
เหมาะสมตามความคิดเหน็ท่ีแตกตางกันแตละ
บุคคล 

     

30. ใหความรูและขอมูลท่ีทันสมัยแก
ผูใตบังคับบัญชาได 

     

31. มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม
ความสามารถและทักษะของแตละบุคคล 

     

32. สามารถสรางบรรยากาศในการทํางานให
เกิดความเกื้อกลูกัน 

     

33. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของแตละบุคคล 

     

34. จัดเก็บขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก
อยางเปนระบบ 

     

35. สงเสริมการแสดงความคิดเห็นทีเ่ปดกวาง
ใหกับบุคลากร 

     

36. ไมยึดติดกบัหลักการหรือทฤษฎีจนเกนิไป      
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ระดับภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

37. สามารถปรับความเช่ือ ความคิด และคานิยม
สวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงได
ขององคกร 

     

38. แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยการใช
วิจารณญาณอยางมีเหตุผล 

     

 
ตอนท่ี  3   ขอมูลประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
คําชี้แจง    โปรดระบุระดับการปฏิบัติในแตละรายการโดยทําเคร่ืองหมาย     ในชองท่ีตรงกับ
ระดับปฏิบัติในโรงเรียนของทาน โดยระดับการปฏิบัติ แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
 1  หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2  หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย 
3  หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
4  หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก 
5  หมายถึง ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิผลของ 
การบริหารโรงเรียน 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ประสิทธิผลการบริหารระดับบุคคล 
39. บุคลากรสามารถปรับความคิดความเช่ือม่ัน
และคานยิมสวนตัวใหสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงตางๆ ของโรงเรียน 

     

40. บุคลากรทํางานโดยไมยดึติดกับหลักการ
หรือทฤษฏีจนเกินไป 
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ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิผลของ 
การบริหารโรงเรียน 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

41. ผูใตบังคับบัญชาทุกคนม่ันในใจในการ
ปฏิบัติงาน 

     

42. ผูใตบังคับบัญชาไดทดลองปฏิบัติเพื่อคนหา
วิธีการใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ 

     

43. ผูใตบังคับบัญชามองเห็นผลการทํางานท่ีจะ
ไดรับเม่ือทํางาน 

     

44. บุคลากรไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานรวมกนั 

     

45. วิสัยทัศนขององคกรมาจากบุคลากรท้ังหมด      
46. วิสัยทัศนขององคกรเปนส่ิงท่ีสามารถนํามา
ปฏิบัติไดจริง 

     

47. บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว      
ประสิทธิผลการบริหารระดับองคกร 
48. บุคลากรมีสวนรวมในการสรางสรรค
ความสําเร็จใหกับองคกร 

     

49. มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

     

50.โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาท่ีเปน
เอกลักษณของโรงเรียน 

     

51. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 

     

52. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
กฏกระทรวง 
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ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิผลของ 
การบริหารโรงเรียน 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2)  

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

53. มีรายงานประจําปจากการประเมินตนเอง
รายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณะ 

     

54. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมาใช
พัฒนาการศึกษา 

     

55. มีการนําผลการประเมินภายนอกมาใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

 
ตอนท่ี 4  สภาพปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
คําชี้แจง  ขอใหทานเขียนปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียน ครู โรงเรียน  ท่ีเกี่ยวของการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
เปนระดับตางๆ ดังนี้ 
 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ปญหา ขอเสนอแนะ 
4.1 การเปนผูมีบารมี 
 

  
  
  
  

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ปญหา ขอเสนอแนะ 

4. 2  การเปนผูสรางแรงดลใจ 
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ปญหา ขอเสนอแนะ 
4. 3 การเปนผูกระตุนใหใช
สติปญญา 
 
 
 

  
  
  
  

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ปญหา ขอเสนอแนะ 

4. 4 การเปนผูสราง
ความสัมพันธกับผูตามเปน
รายบุคคล 
 
 

  
  
  
  

 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ปญหา ขอเสนอแนะ 

4. 5 ความเปนมืออาชีพของ
ภาวะผูนํา 
 

  
  
  

 
ปญหา ขอเสนอแนะ 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน 
1. 

 
1. 

2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
 

ขอขอบพระคณุทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพเคร่ืองมอื 
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คุณภาพเคร่ืองมือ 
ตารางคาดัชนีความสอดคลอง เร่ือง ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลของการ

บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง 
 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ (คนที่) ∑ R  IOC 

  1 2 3 4 5 

ระดับบุคคล 
การเปนผูมีบารมี 

       

1 สามารถควบคุมอารมณตนเองไดใน
สถานการณวิกฤต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 ประพฤติตนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4 คํานึงถึงปะโยชนสวนรวมมากวาสวนตัว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 ใหความเปนมิตร แสดงนํ้าใจ และความเปน

กันเองกับผูใตบังคับบัญชา 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

5 
 
1 

6 แสดงจุดยืนอยางมีเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาหรือขอโตแยงท่ีเกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7 ระบุจุดประสงคหลักในการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาไดชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8 ใหความสําคัญของการมีความรูสึกตอ
ภารกิจรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

9 แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมั่นในตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10 ปฏิบัติตนสอดคลองกับคานิยมที่ไดแสดงไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

    การเปนผูสรางแรงดลใจ        
11 ใหกําลังใจและดูแลผูใตบังคับบัญชาในเรื่อง

สวนตัวและการทํางาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12 มอบหมายงานตามความสามารถและความ
สนใจของแตละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13 มีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหมี
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ (คนที่) ∑ R  IOC 

  1 2 3 4 5 
14 ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
15 สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง 

โดยการศึกษา อบรม สัมมนา ฯ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 การเปนผูกระตุนใหใชสติปญญา        
16 ชักชวนใหผูใตบังคับบัญชารูจักใช

ทรัพยากรอยางคุมคา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

17 แนะวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

18 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตองมีการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานในหนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

19 ไมวิจารณความเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ในทางลบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

20 กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเปล่ียนแปลง
วิธีการทํางานแบบใหมใชเวลานอยแตได
ผลงานมาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 การเปนผูสรางความสัมพันธกับผูตามเปน
รายบุคคล 

       

21 ใชวิธีการในการสรางแรงจูงใจให
ผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยวิธีการที่
แตกตาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

22 ใหความเปนกันเอง และผูใตบังคับบัญชา
เขาพบงาย 

+1 +1 +1 
+1 +1 5 1 

23 สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

24 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม
ความสามารถและทักษะของแตละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

25 ใหความสนใจและแกปญหาใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหามากในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

26 ใหความรู ขอมูล และขาวสารท่ีทันสมัยแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ (คนที่) ∑ R  IOC 

  1 2 3 4 5 
27 สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีกอใหเกิด

ความเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

28 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและขอบขายของงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 ความเปนมืออาชีพของภาวะผูนํา        

29 มีความสามารถในการติดตอสื่อสารได
เหมาะสมตามความคิดเห็นที่แตกตางกันแต
ละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

30 ใหความรูและขอมูลที่ทันสมัยแก
ผูใตบังคับบัญชาได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

31 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตาม
ความสามารถและทักษะของแตละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

32 สามารถสรางบรรยากาศในการทํางานให
เกิดความเก้ือกูลกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

33 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของแตละบุคคล 

+1 +1 +1 
+1 +1 5 1 

34 จัดเก็บขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก
อยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

35 สงเสริมการแสดงความคิดเห็นที่เปดกวาง
ใหกับบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

36 ไมยึดติดกับหลักการหรือทฤษฎีจนเกินไป 
โดยมีความยืดหยุนทางความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

37 สามารถปรับความเช่ือ ความคิด และคานิยม
สวนตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ไดขององคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

38 แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวยการใช
วิจารณญาณอยางมีเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ (คนที่) ∑ R  IOC 

  1 2 3 4 5 

 ประสิทธิผลการบริหารระดับบุคคล        
39 บุคลากรสามารถปรับความคิดความเช่ือมั่น

และคานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

40 บุคลากรทํางานโดยไมยึดติดกับหลักการ
หรือทฤษฏีจนเกินไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

41 ผูใตบังคับบัญชาทุกคนมั่นในใจในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

42 ผูใตบังคับบัญชาไดทดลองปฏิบัติเพ่ือคนหา
วิธีการใหมๆ ในการทํางานอยูเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

43 ผูใตบังคับบัญชามองเห็นผลการทํางานที่จะ
ไดรับเมื่อทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

44 บุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

45 วิสัยทัศนขององคกรมาจากบุคลากรท้ังหมด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
46 วิสัยทัศนขององคกรเปนสิ่งที่สามารถนํามา

ปฏิบัติไดจริง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

47 บุคลากรปฏิบัติตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
 ประสิทธิผลการบริหารระดับองการ        

48 บุคลากรมีสวนรวมในการสรางสรรค
ความสําเร็จใหกับองคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

49 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

50 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่เปน
เอกลักษณของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

51 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

52 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามกฏกระทรวง 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ (คนที่) ∑ R  IOC 

  1 2 3 4 5 
53 มีรายงานประจําปจากการประเมินตนเอง

รายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอ
สาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

54 มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมา
ใชพัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

55 มีการนําผลการประเมินภายนอกมาใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases          
  1.     ขอ_1             4.1667          .6631        48.0 
  2.     ขอ_2             4.5417          .5819        48.0 
  3.     ขอ_3             4.5417          .5819        48.0 
  4.     ขอ_4             4.5417          .5819        48.0 
  5.     ขอ_5             4.5417          .5819        48.0 
  6.     ขอ_6             4.5417          .5819        48.0 
  7.     ขอ_7             4.5417          .5819        48.0 
  8.     ขอ_8             4.5417          .5819        48.0 
  9.     ขอ_9             4.0000          .0000        48.0 
 10.     ขอ_10            4.5833          .4982        48.0 
 11.     ขอ_11            3.7708          .7784        48.0 
 12.     ขอ_12            4.6667          .4764        48.0 
 13.     ขอ_13            4.5417          .5819        48.0 
 14.     ขอ_14            4.5417          .5819        48.0 
 15.     ขอ_15            4.5417          .5819        48.0 
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 16.     ขอ_16            4.5417          .5819        48.0 
 17.     ขอ_17            4.5417          .5819        48.0 
 18.     ขอ_18            4.5417          .5819        48.0 
 19.     ขอ_19            4.5417          .5819        48.0 
 20.     ขอ_20            4.5417          .5819        48.0 
 21.     ขอ_21            4.5417          .5819        48.0 
 22.     ขอ_22            4.5417          .5819        48.0 
 23.     ขอ_23            4.5417          .5819        48.0 
 24.     ขอ_24            4.5417          .5819        48.0 
 25.     ขอ_25            4.5417          .5819        48.0 
 26.     ขอ_26            4.5417          .5819        48.0 
 27.     ขอ_27            4.5417          .5819        48.0 
 28.     ขอ_28            4.5417          .5819        48.0 
 29.     ขอ_29            4.5417          .5819        48.0 
 30.     ขอ_30            3.7917          .8982        48.0 
 31.     ขอ_31            4.0000          .0000        48.0 
 32.     ขอ_32            4.5833          .4982        48.0 
 33.     ขอ_33            3.7708          .7784        48.0 
 34.     ขอ_34            4.6667          .4764        48.0 
 35.     ขอ_35            4.5417          .5819        48.0 
 36.     ขอ36             4.5417          .5819        48.0 
37.     ขอ_37            4.5417          .5819        48.0 
 38.     ขอ_38            4.5417          .5819        48.0 
 39.     ขอ_39            4.5417          .5819        48.0 
 40.     ขอ_40            4.5417          .5819        48.0 
 41.     ขอ_41            4.5417          .5819        48.0 
 42.     ขอ_42            4.0000          .5835        48.0 
 43.     ขอ_43            4.2500          .7855        48.0 
 44.     ขอ_44            4.4375          .5013        48.0 
 45.     ขอ_45            4.3750          .7614        48.0 
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 46.     ขอ_46            3.4583          .7978        48.0 
 47.     ขอ_47            4.5417          .5819        48.0 
 48.     ขอ_48            4.5417          .5819        48.0 
 49.     ขอ_49            4.5417          .5819        48.0 
 50.     ขอ_50            4.5417          .5819        48.0 
 51.     ขอ_51            4.5417          .5819        48.0 
 52.     ขอ_52            4.5417          .5819        48.0 
 53.     ขอ_53            4.5417          .5819        48.0 
 54.     ขอ_54            4.5417          .5819        48.0 
 55.     ขอ_55            4.5417          .5819        48.0 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     48.0                    N of Items = 55 
Alpha =    .9839  
 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 1 48 3 5 4.17 .663 
ขอ 2 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 3 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 4 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 5 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 6 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 7 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 8 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 9 48 4 4 4.00 .000 
ขอ 10 48 4 5 4.58 .498 
Valid N 
(listwise) 

48         
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 11 48 3 5 3.77 .778 
ขอ 12 48 4 5 4.67 .476 
ขอ 13 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 14 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 15 48 3 5 4.54 .582 
Valid N 
(listwise) 

48         

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 16 48 1 5 4.10 .928 
ขอ 17 48 2 5 4.15 .799 
ขอ 18 48 3 5 4.21 .798 
ขอ 19 48 3 5 4.08 .846 
ขอ 20 48 2 5 4.08 .895 
Valid N 
(listwise) 

48         
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 21 48 2 5 4.00 1.011 
ขอ 22 48 3 5 4.27 .765 
ขอ 23 48 2 5 4.21 .849 
ขอ 24 48 3 5 4.10 .857 
ขอ 25 48 3 5 4.10 .831 
ขอ 26 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 27 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 28 48 3 5 4.25 .786 
Valid N 
(listwise) 

48         

 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 29 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 30 48 1 5 3.79 .898 
ขอ 31 48 4 4 4.00 .000 
ขอ 32 48 4 5 4.58 .498 
ขอ 33 48 3 5 3.77 .778 
ขอ 34 48 4 5 4.67 .476 
ขอ 35 48 3 5 4.19 .842 
ขอ36 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 37 48 3 5 4.08 .846 
ขอ 38 48 3 5 4.17 .808 
Valid N 
(listwise) 

48         
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 39 48 3 5 4.27 .792 
ขอ 40 48 3 5 4.33 .781 
ขอ 41 48 3 5 4.54 .582 
ขอ 42 48 3 5 4.00 .583 
ขอ 43 48 3 5 4.25 .786 
ขอ 44 48 4 5 4.44 .501 
ขอ 45 48 3 5 4.38 .761 
ขอ 46 48 2 5 3.46 .798 
ขอ 47 48 3 5 4.54 .582 
Valid N 
(listwise) 

48         

 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ขอ 48 48 3 5 4.27 .792 
ขอ 49 48 4 5 4.73 .449 
ขอ 50 48 2 5 4.17 .953 
ขอ 51 48 3 5 4.62 .570 
ขอ 52 48 2 5 4.15 1.052 
ขอ 53 48 3 5 4.31 .719 
ขอ 54 48 2 5 4.48 .684 
ขอ 55 48 2 5 4.48 .684 
Valid N 
(listwise) 

48         
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – สกุล    นายภทัรกร วงศสกุล 
วัน/เดือน/ป เกดิ    วันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2523 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานงานปจจุบัน กรรมการบริหาร 
  บริษัท ภัทรคอมเมอรเช่ียลแอนดวอเตอรจาํกัด 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร 
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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