
บทที� 2  

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 การทาํวิจยัครั งนี มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและวฒันธรรมองคก์ารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน

เขตพืนที$การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารเกี$ยวกบัแนวคิด ทฤษฏี หลกัการ 

และงานวจิยัที$เกี$ยวขอ้งและไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี  

 1. แนวคิดเบืองตน้เกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ 

  1.1 ความหมายของภาวะผูน้าํ 

  1.2 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํ 

  1.3 ทฤษฏีภาวะผูน้าํ 

  1.4 ประเภทของผูน้าํ และคุณลกัษณะของผูน้าํ 

  1.5 องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

  2.1 ความหมายของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

  2.2 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

  2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

  2.4 องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

  2.5 แนวปฏิบติัสาํหรับผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 

 3. แนวคิดเกี$ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

  3.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร 

  3.2 ความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร 

  3.3 ประเภทของวฒันธรรมองคก์าร 

  3.4 ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 

  3.5 วฒันธรรมสถานศึกษา 

  3.6 แนวคิดทฤษฏีเกี$ยวกบัวฒันธรรมสถานศึกษา  

 4. งานวจิยัที$เกี$ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
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แนวคิดเบื�องต้นเกี�ยวกบัภาวะผู้นํา 

 ความหมายของภาวะผู้นํา 
 การที$ผูน้าํไดแ้สดงบทบาทหน้าที$ของผูน้าํโดยการใช้อิทธิพลที$เหนือบุคคลอื$นในกลุ่ม
โน้มน้าวชักจูงให้บุคคลอื$นปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัที$ก่อให้เกิดผลต่อส่วนรวมภายในกลุ่มลกัษณะ    
การแสดงออกมานัน คือ ความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํนันเอง ซึ$ งมีผูใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํ    
ไวห้ลายท่านในหลายลกัษณะตามมุมมองที$ต่างกนัตามแนวทางของแต่ละท่านไดศึ้กษาดงัต่อไปนี  
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 175) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ หรือความเป็นผูน้าํเป็นกระบวนการ 
ที$ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอื้$น มีจุดมุ่งหมายเพื$อให้การปฏิบติังานบรรลุจุดหมาย      
ขององคก์าร 
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2548 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํ คือ บุคคลที$ไดรั้บมอบหมาย
ซึ$ งอาจมาจากการเลือกตั งหรือแต่งตั งและเป็นที$ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาท        
ของกลุ่ม สามารถที$จะชกันาํหรือชีนาํใหส้มาชิกของกลุ่ม รวมพลงัเพื$อปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่ม
ใหส้าํเร็จ 
 พชัรนันท์  กลั$นแก้ว (2549 : 80) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ํา คือ ความตังใจและ       
ความพยายามของผูน้าํในการแสวงหาทางออกที$จะส่งเสริมสนบัสนุนผูร่้วมงานให้มีความกา้วหนา้ 
ทาํผลงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยสิ$งสาํคญั 2 ประการคือ 
 1. มีความชดัเจน ความสอดคลอ้ง (Integrity) โดยการชีแจงอธิบายจุดประสงคใ์นเป้าหมาย

แนวทางปฏิบติัที$ชดัเจนเพื$อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกฝ่ายงาน 
 2. มีความไวว้างใจ (Trust) โดยผูน้ําสร้างความเชื$อมั$นให้แก่ผูร่้วมกันในการกล้า           

ตดัสินปัญหาให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาและพยายามเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดของผูร่้วมงาน   
แต่ละคน 

 ชยัเสฎฐ์  พรหมศรี (2549 : 8) กล่าวถึงภาวะผูน้าํว่าเป็นกระบวนการในการชักจูง           

ใหพ้นกังานทาํงานเพื$อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ผูน้าํที$มีประสิทธิภาพตอ้งสร้างความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายของตนเองกบัทีมงานและองค์การได้สิ$งที$สําคญั คือ สามารถทาํให้ผูอื้$นทาํตาม   

ไดด้ว้ย 
 บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2549 : 22) กล่าวว่า ผูน้าํ หมายถึง ผูที้$สามารถชกัจูงผูค้นในกลุ่ม    

ใหเ้กิดพฤติกรรมที$คลอ้ยตามเพื$อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายของกลุ่ม 

 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2549 : 13)  กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง บุคคลที$มีความสามารถ  
ในการบงัคบับญัชาบุคคลอื$นโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอื$น เป็นผูท้าํให้บุคคลอื$น  

ไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ 
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 นอกจากนี ยงัมีนกัวิชาการต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํหรือการเป็นผูน้าํ 
ไวห้ลายท่าน ดงันี  
 ลูธานส์ (Luthans. 1992 : 2 ; อา้งถึงใน พรสวสัดิZ   ศิรศาตนนัท.์ 2555 : 2 ) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ 
เป็นเรื$องที$เกี$ยวกบัอิทธิพล กระบวนการกลุ่ม การบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย บุคลิกภาพ การยอมรับ
ตามพฤติกรรมที$เจาะจง การชกัจูง อาํนาจ ปฏิสัมพนัธ์ ความแตกต่างกนัในบทบาท 
 นิวสตรอม และเดวิส (Newstrom and Blanchard. 1993 : 94 ; อา้งถึงใน พรสวสัดิZ           
ศิรศาตนนัท.์ 2555 : 2) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการของการแผอิ่ทธิพลและการสนบัสนุน   
ผูอื้$นในการทาํงานอยา่งกระตือรือร้น เพื$อมุ่งไปสู่ความสาํเร็จในวตัถุประสงค ์
 ฟิลด์เลอร์ (Fiedler. 1998 : 519 - 526 ; อา้งถึงใน ธวชัชยั  หอมยามเยน็. 2548 : 47)  กล่าววา่ 
ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ซึ$ งมีบุคคลหนึ$งคอยอาํนวยการ ประสานงาน และดูแล
ควบคุมคนอื$น ๆ ในการปฏิบติังานร่วมกนั 
 เทอรี$  (Terry. 1960 : 493 ; อา้งถึงใน สราญรัตน์  จนัทะมล. 2548 : 12) กล่าววา่ เป็นการนาํ 
กิจกรรมเกี$ยวกบัการสร้างอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื$อก่อให้เกิดความพยายาม ในการดาํเนินงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 จากความหมายของภาวะผูน้าํ พอสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ที$มีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื$อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 
 บุคคลผูที้$ทาํหน้าที$ในตาํแหน่งบริหารต่าง ๆ ในทุกระดับทุกองค์การต่างมีบทบาท       
ของความเป็นผูน้าํทังสิน การเปลี$ยนแปลงทังทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองระหวา่งประเทศในภูมิภาค
ต่าง ๆ มีความชัดเจนยิ$งขึน ซึ$ งเป็นปรากฏการณ์ที$จะนาํไปสู่การเปลี$ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อ    
การดาํเนินงานตามนโยบาย และการปรับตวัของสังคมไทยอย่างหลีกเลี$ยงไม่ได ้เผชิญกบัการแข่งขนั
ในโลกขอ้มูลข่าวสารไร้พรหมแดน ตลอดจนความสําเร็จที$จะตอ้งปรับตวัเพื$อรองรับการเปลี$ยนแปลง
ในการไดเ้ปรียบเสียเปรียบในเชิงการแข่งขนั (สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์. 2543 : 6 - 15 ; อา้งถึงใน 
รัตติภรณ์  จงวิศาล. 2543 : 86 - 87)  ผูน้าํที$มีความพร้อมที$จะรับมือกบัภาวการณ์เปลี$ยนแปลง        
จึงมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ$งสําหรับสังคมไทยในทุกระดบั ทุกองคก์าร เพื$อพฒันาประเทศ  
ใหมี้ศกัยภาพ และสามารถแข่งขนัในระดบัสังคมโลกได ้
 ประเวศ วะสี (2544 : 52 ; อา้งถึงใน สมพร จาํปานิล. 2548 : 18) ไดว้ิเคราะห์สภาพ   
ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบนัมีลกัษณะ ดงันี  
 1. สภาพสังคมไทยเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ แตกแยก ไม่ร่วมมือ เหมือนสภาพ ไก่อยูใ่นเข่ง 
ขาดจุดมุ่งหมายร่วมกนั ขาดการรวมพลงั สภาพเหล่านีแสดงให้เห็นว่า สังคมไทย ขาดภาวะผูน้าํ    
ที$จะทาํใหอ้งคก์ารหรือสังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัและรวมพลงัไปสู่ความสาํเร็จ 
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 2. สภาพแวดลอ้มสังคมไทยในปัจจุบนั ขาดภาวะผูน้าํและมีความแตกสลาย ทางสังคม 

ทังในระดบัครอบครัว สถานศึกษา มหาวิทยาลยั สถาบนั คณะและองค์การต่าง ๆ สําหรับสาเหตุ 

ของปัญหาการขาดแคลนผูน้าํในสังคมไทยมีหลายปัจจยั เช่น 

  2.1 สภาพสังคมสมยัใหม่ที$เปลี$ยนไป กบัวฒันธรรมเก่าบางอยา่งใช้ไม่ไดเ้ช่น สังคม

สมยัใหม่มีปัญหาใหม่ ๆ ที$เป็นปัญหาใหญ่แกไ้ขยาก เช่น ใชอ้าํนาจทุกชนิดแกปั้ญหาใหม่ไม่ไดผ้ล 

สําหรับปัญหาใหม่นี ตอ้งการแนวคิดและแนวทางใหม่ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ (New Paradigm)   

ในการแกปั้ญหา 

  2.2 การขาดวิสัยทศัน์ร่วมกนั ปัจจุบนัประเทศกาํลงัมีปัญหารุนแรงสภาพการณ์ต่าง ๆ 

ในสังคมไทยขณะนี  เป็นสภาวะวิกฤต ตอ้งการผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ และตอ้งการปัญญาของสังคม  

ดงันันภาวะผูน้าํจึงมีความสําคญัอย่างมากต่อการพฒันาองค์การ และการจดัการ เพราะจะทาํให ้     

มีการปฏิบติั เกิดจุดมุ่งหมายขององค์การ บรรลุเป้าหมาย ภาวะผูน้ําล้วนมีความสําคัญเพราะ

ก่อให้เกิดผลที$แตกต่างอย่างเห็นไดช้ัด บางคนทาํให้องค์การที$เฉื$อยชา กลายเป็นกระฉับกระเฉง

วอ่งไว บางคนทาํให้องคก์ารที$เคยมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล กลายเป็นองค์การที$ทาํงานอยูใ่นขอบเขตที$

แคบ ๆ ระบบราชการที$จะตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ตอ้งการภาวะผูน้าํที$เขม้แข็ง มีความตังใจที$จะ

แกปั้ญหาอยา่งกลา้หาญ อดทน และต่อเนื$อง สามารถสร้างความมั$นใจ ทาํใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลง 

 พิมพอ์ร สดเอี$ยม (2548 : 116 ; อา้งถึงใน สมพร จาํปานิล. 2548 : 19) ไดว้ิเคราะห์    

ความสําคัญของภาวะผู ้นําว่า เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ$งต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ     

สถานศึกษาเป็นสิ$งที$แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที$ดาํเนินการ โดยผ่านเครือข่ายบุคคลและ  

ตามบทบาทหนา้ที$ขององคก์าร ภาวะผูน้าํเป็นความสามารถในการริเริ$มโครงสร้างกระบวนทศัน์ใหม่  

และภาวะผู ้นําเป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ งกับคนอื$น เพื$อสร้าง        

ความสมบูรณ์ให้กบัส่วนรวมมีการร่วมคิด และร่วมรับผิดชอบ เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํที$พยายาม

ใช้เหตุผล เพื$อให้ผูต้ามยินยอมทาํตามผลของการปฏิบติังานขององค์การเป็นผลจากการปฏิบติั   

หนา้ที$ของผูน้าํ 

 จากความสําคัญดังกล่าว สรุปได้ว่า ในการที$จะเปลี$ยนแปลงสถานศึกษาให้ทันต่อ     

ความกา้วหนา้ และเปลี$ยนแปลงของโลกนัน การดาํเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตอ้งทาํในทิศทางที$มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน ปัจจยัที$สําคญัอย่างยิ$งต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลว ในการ

พฒันาองค์การหรือสถานศึกษานัน คือความสามารถของบุคคลที$ทาํหน้าที$เป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํ  

ในการริเริ$มโครงสร้างกระบวนทศัน์ใหม่หรือเป้าหมายนัน ๆ 
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 ทฤษฎภีาวะผู้นํา 
 การศึกษาเกี$ยวกับภาวะผู ้นําจ ําเป็นต้องทราบทฤษฎีที$ เกี$ยวข้องกับความเป็นผู ้นํา         
อย่างครอบคลุมทุก ๆ ทฤษฎีที$ได้จากการศึกษาวิจยัทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมและลักษณะผูน้ํา    
แบบต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการนาํมาใช้ในการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จ คุณลกัษณะ  
ของความเป็นผูน้าํ คือ ลักษณะอนัมีคุณค่าอย่างยิ$ง ซึ$ งนับเป็นปัจจยัสําคญัในการปฏิบติัหน้าที$      
เพื$อให้ผูบ้งัคบับญัชาเกิดความเชื$อถือ เชื$อมั$น เชื$อฟังและให้ความร่วมมืออยา่งแทจ้ริงในอนัจะนาํให้
การปฏิบติัภารกิจไดส้ําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (เนตร์พณัณา  ยาวิราช. 2549 : 49 - 50) ภารกิจการ   
เป็นผูน้าํนันเป็นปัจจยัที$สาํคญัในการบริหาร ซึ$ งจะช่วยเพิ$มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
ภาวะการเป็นผูน้าํ มุ่งศึกษาถึงคุณลกัษณะและคุณสมบติัของการเป็นผูน้าํ  มุ่งศึกษาดา้นพฤติกรรม
ของผูน้าํแต่ละประเภท มุ่งศึกษาทางดา้นสถานการณ์ จนกระทั$งสามารถรวบรวมเป็นทฤษฎีไดม้ากมาย  
แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นผูน้ําที$ดีเป็นที$ยอมรับ มิได้จาํกัดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ$ งเท่านั น        
การศึกษาทฤษฎีแบบต่างๆไม่ไดใ้ห้คาํตอบที$แน่นอนตายตวั วา่ผูน้าํควรเป็นอย่างไร แต่การศึกษา   
ที$ผ่านมาในอดีตให้ประโยชน์แก่บุคคลผูเ้ป็นผูน้ําในรุ่นหลัง ๆ ได้นําแนวคิดทฤษฎีมาปฏิบัติ          
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามแนวทางที$ควรเป็นในแต่ละองคก์าร ซึ$ งมีความแตกต่างกนัจึงไม่สามารถตอบ
ไดว้า่ทฤษฎีผูน้าํแบบใดเหมาะสมมากที$สุด สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2544 : 214 - 216) ไดส้รุปและ  
แบ่งการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํออกเป็น 4 วธีิ ดงันี  
 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ (Trait Theory) 
 2. ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory) 
 3. ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) 
 4. ทฤษฎีผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational LeadershipTheory) 
 1. ทฤษฎีคุณลกัษณะของผูน้าํ  (Trait Theory)  
  แนวคิดเกี$ยวกับลักษณะของผูน้ําเป็นแนวคิดแบบเก่า เป็นการศึกษาเกี$ยวกับผูน้ํา      
ยุคแรกเริ$ม  ซึ$ งไดแ้นวทางจากทฤษฎีผูย้ิ$งใหญ่ (Great Man Theory) ในสมยักรีกและโรมนัโบราณ 
ทฤษฎีคุณลกัษณะนีจะอธิบายคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้าํที$ประสบความสาํเร็จที$ศึกษาถึงบุคลิกภาพ
ของผูน้าํโดยมีสมมุติฐานวา่ผูน้าํจะมีคุณลกัษณะพิเศษที$แตกต่างไปจากคนทั$วไปและความสามารถ
พิเศษที$เหนือกวา่ผูต้าม  คุณลกัษณะของผูน้าํที$พบจึงมีมากมาย เช่น อดีตนายกรัฐมนตรีขององักฤษ 
นางมาร์กาเรต แททเชอร์ อยู่ในตาํแหน่ง นางไดรั้บกล่าวขานไปทั$วโลกว่าเป็นหญิงเหล็ก  หัวใจสิงห์      
มีความเชื$อมั$นตนเองสูง  มุ่งมั$นและตดัสินใจที$เฉียบขาด  คาํอธิบายเช่นนีก็คือ คุณลกัษณะ (Traits) 
ที$คนทั$วไปมีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีผูน้ันและเป็นคาํยืนยนัถึง ความสําคญัของทฤษฎีคุณลกัษณะ  
ของผูน้าํนั$นเอง  มีการกล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํคนอื$น เช่น อดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา 
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ของอฟัริกาใต ้ว่าเป็นผูน้าํโดยบารมีหรือผูน้าํโดยเสน่หา (Charismatic Leaders) เป็นตน้ ได้มี       
การศึกษาค้นควา้ในตะวนัตกตังแต่ทศวรรษ 1930 เรื$ อยมาเกี$ยวกบัคุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ      
ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญาเพื$อหาคาํตอบว่า คนที$เป็นผูน้าํมีอะไรแตกต่างกบัคนที$ไม่เป็นผูน้าํ  
โดยพบวา่คุณลกัษณะสาํคญัของคนเป็นผูน้าํมีอยู ่6 ประการ ไดแ้ก่  
  1. ความมีพลงัและความทะเยอทะยาน (Energy and Ambition) 
  2. ความปรารถนาที$จะนาํผูอื้$น (The Desire to Lead) 
  3. ความซื$อสัตยมี์จริยธรรมยดึมั$นหลกัการ (Honesty and Integrity) 
  4. ความเชื$อมั$นตนเอง (Self-confidence) 
  5. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) 
  6. ความรอบรู้ในงาน (Job-relevant Knowledge) 

  ต่อมามีผลวิจยัเพิ$มเติมที$สนับสนุนถึงคุณลกัษณะที$สําคญัอีกประการหนึ$ งของผูน้าํ    
ไดแ้ก่  ความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง (High Self Controlling) โดยคนที$มีคุณลกัษณะดา้นนี
มีความสามารถในการยดืหยุน่ต่อการปรับพฤติกรรมตนเองให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้
กล่าวโดยรวมผลการศึกษาวิจยัด้านคุณลกัษณะของผูน้าํกว่าครึ$ งศตวรรษสรุปได้ว่า คุณลกัษณะ       
มีความสาํคญัต่อ ความสาํเร็จของผูน้าํมากขึน แต่ยงัไม่พบวา่คุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ$งที$ประกนั
ต่อความสาํเร็จ ดงักล่าวได ้
  การศึกษาภาวะผูน้าํโดยยึดดา้นคุณลกัษณะเป็นเกณฑ์นันพบวา่มีจุดอ่อนอยูอ่ยา่งนอ้ย 
4 ประการ  ไดแ้ก่   
  1. ยงัไม่พบว่ามีคุณลักษณะใดมีความเป็นสากลที$สอดคล้องกบัการเป็นผูน้ําได้ดี     
ในทุกสถานการณ์   
  2. คุณลกัษณะของผูน้าํมกัใชไ้ดก้บัสถานการณ์ที$ขาดความชดัเจน แต่ในสถานการณ์
ที$มีความชัดเจน เช่น เป็นองค์การแบบทางการที$มีโครงสร้าง กฎระเบียบชัดเจน มีปทัสถาน         
ทางพฤติกรรมที$ปฏิบติัแน่นอนในสถานการณ์เช่นนี  คุณลกัษณะของผูน้าํมีความสาํคญัลดลง   
  3. ยงัขาดความชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกัน เช่นผูน้ํามีความเชื$อมั$น
ตนเองมาก่อน หรือวา่เมื$อประสบความสาํเร็จในงานแลว้ส่งผลใหผู้น้าํมีความมั$นใจตนเอง เป็นตน้   
  4. คุณลกัษณะน่าจะเป็นเครื$องบ่งบอกถึงความเป็นผูน้าํได้มากกว่าที$จะใช้แยกคน
เป็นผูน้าํออกจากคนที$ไม่ใช่ผูน้าํ 
  อยา่งไรก็ตามในยคุศตวรรษที$ 21  เมื$อองคก์ารทังหลายตอ้งเผชิญกบัการเปลี$ยนแปลง
ที$รวดเร็วและมีปัญหาที$ทา้ทายใหม่ ๆ เกิดขึนมากมาย  บทบาทของผูน้าํจึงทวีความซบัซ้อนและเพิ$ม
ความสําคัญยิ$งขึ น ผู ้นําในอนาคตไม่เพียงแต่มีคุณลักษณะที$กล่าวแล้ว  แต่ต้องมีทักษะและ
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สมรรถนะใหม่ ๆ เพิ$มขึน ไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อน ความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ความสามารถด้านพฤติกรรมที$ยืดหยุ่นได้มากขึน ความไวต่อการรับรู้ทางวฒันธรรม 
ความสามารถวเิคราะห์กระบวนการ และความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ เป็นตน้ 
 2. ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theory) 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวิวฒันาการของการศึกษา ตลอดจนงานวิจยั     
ที$เกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ ซึ$ งสุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2545 : 216 - 219) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้าํไดเ้ปลี$ยนจาก
เรื$ องทฤษฎีคุณลักษณะ มาเป็นการมุ่งเน้นต่อสิ$ งที$ผูน้าํทาํ  โดยงานวิจยัจะระบุถึงความแตกต่าง     
ทางพฤติกรรมของผูน้าํที$มีประสิทธิภาพกบัผูน้ําที$ไม่มีประสิทธิภาพ นักทฤษฎีเรื$ องพฤติกรรม     
ระบุถึงปัจจยัของการเป็นผูน้าํวา่ บุคคลสามารถถูกฝึกใหก้ลายเป็นผูน้าํได ้โดยมีการศึกษาภาวะผูน้าํ
เกี$ยวกบัพฤติกรรมของผูน้าํ ดงันี  
  ทฤษฎีของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ และทฤษฎีของมหาวทิยาลยัมิชิแกน  
  ในปี 1945 ณ มหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ สเตท ในสหรัฐ โดยการริเริ$มของ แครอล       
ชาเทิล (Carrol L. Shartle) ไดศึ้กษาเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ ต่อมาปี 1949 เฮมพฟิ์ลและคูนส์ (John K. 
Hemphill and Alvin E. Coons) ไดส้ร้างแบบวดัพฤติกรรมผูน้าํชื$อวา่ Leader Behavior Description 
Questionnaire หรือ LBDQ โดยสามารถจาํแนกผูน้าํออกเป็น 2 มิติ คือ ดา้นกิจสัมพนัธ์ และดา้น
มิตรสัมพนัธ์  
  1. พฤติกรรมของผูน้ําที$มุ่งด้านกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) เป็นพฤติกรรม     
ของผูน้าํที$แสดงออกต่อผูต้ามอย่างชดัเจน ที$มุ่งความสําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ ไดแ้ก่
พฤติกรรมของผูน้าํที$เกี$ยวกบัการจดัโครงสร้างงานและองค์การ  การกาํหนดคุณลกัษณะของงาน    
ที$ตอ้งการ กาํหนดบทบาทของผูน้าํและผูต้าม  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกาํหนด
วธีิการสื$อสาร  ซึ$ งมกัจะเป็นการสื$อสารทางเดียวจากผูน้าํสู่ผูต้าม การกาํหนดกระบวนการวิธีทาํงาน
และการจดัตารางการทาํงานเป็นพฤติกรรมของผูน้าํที$มุ่งเนน้งาน โดยผูต้ามซึ$ งปฏิบติังานมีโอกาส
เรียกร้องและเสนอเงื$อนไขต่าง ๆ ไดน้อ้ยมาก 
  2. พฤติกรรมของผู ้นําที$ มุ่ งด้านมิตรสัมพันธ์  (Consideration) เป็นพฤติกรรม            
ที$แสดงออกถึงความรู้สึกไวต่อการรับรู้ของผูน้าํที$มีต่อผูต้ามในแง่ของการใหก้ารยอมรับในความคิด 
ความรู้สึก การสร้างความไวว้างใจต่อกนั แสดงความชื$นชมและรับฟังปัญหาของผูต้ามอย่างตังใจ 
โดยการกระตุน้ให้มีการสื$อสารทังสองทาง พยายามแสวงหาคาํแนะนาํ หรือขอ้เสนอจากผูต้าม    
เพื$อการตดัสินใจที$สาํคญัของตน แสดงออกถึงความห่วงใยต่อความตอ้งการของลูกนอ้ง  
  สรุปผลการวจิยับางประการ จากการศึกษาของมหาวทิยาลยัโอไฮโอสเตท เกี$ยวกบัมิติ
ทังสองดา้นพบวา่ 
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  1. ผูน้าํที$มีประสิทธิผล จะมีพฤติกรรมที$มุ่งเน้นทังสองมิติคือ ทั งด้านกิจสัมพนัธ์   
และมิตรสัมพนัธ์ 
  2. ผลการวิจยัชี ชัดว่า กลุ่มผูต้ามมีความตอ้งการให้ผูน้าํแสดงออกด้วยพฤติกรรม  
ดา้นมิตรสัมพนัธ์มากกวา่กิจสัมพนัธ์ 
  3. ในทางกลบักนักบัขอ้ 2 ปรากฏว่า ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้าํ ตอ้งการให้ผูน้าํใช ้  
พฤติกรรมด้านกิจสัมพนัธ์มากยิ$งขึน โดยเฉพาะตาํแหน่งของผูบ้งัคบับญัชา ยิ$งสูงมากยิ$งตอ้งการ   
ใหผู้น้าํใชพ้ฤติกรรมดา้นกิจสัมพนัธ์มากขึนตามไปดว้ย 
  4. มีข้อมูลเพิ$มเติมยืนยนัว่า กลุ่มผูต้ามให้ความสําคัญและคุณค่าของพฤติกรรม    
ด้านมิตรสัมพนัธ์ของผูน้ํามาก จากหลักฐานยืนยนัว่า การลาออกจากงานน้อยมากและระดับ      
ความพึงพอใจในงานสูงสุด เมื$อกลุ่มผู ้ตาม ได้ทํางานกับผู ้นําที$ มีคะแนนของพฤติกรรม              
ดา้นมิตรสัมพนัธ์สูง 
  5. ในทางกลบักนักบัขอ้ 4 พบวา่ ผูน้าํที$มีค่าคะแนนของพฤติกรรมดา้นมิตรสัมพนัธ์ตํ$า 
มีความสัมพันธ์ด้านกิจสัมพันธ์สูงนั น กลุ่มผู ้ตามที$ ร่วมงานด้วย จะมีอัตราการร้องทุกข ์               
และการลาออกจากงานอยูใ่นระดบัสูง 
  6. ผลงานวจิยัยงัชีวา่ ผูน้าํที$มีค่าคะแนนดา้นกิจสัมพนัธ์สูง จะไดค้ะแนนการประเมิน
ของผูบ้ ังคับบญัชาสูงเช่นกัน นอกจากนี ยงัพบว่า มีผลงานที$ออกมาสูงกว่าผูน้ําที$มีค่าคะแนน       
ดา้นกิจสัมพนัธ์ตํ$า 
  7. ผลการวิจยัมีขอ้สําคญัหลายประการไม่ว่าผูน้าํจะมุ่งพฤติกรรมด้านกิจสัมพนัธ์
หรือดา้นมิตรสัมพนัธ์หรือทังสองดา้นก็ตาม กล่าวคือในบางสถานการณ์กลุ่มผูต้ามอาจให้คะแนน   
ผูน้าํที$มีพฤติกรรมดา้นกิจสัมพนัธ์สูง วา่เป็นผูน้าํที$มีประสิทธิผลมากกวา่ 
  การศึกษาที$มหาวทิยาลยัมิชิแกนก็ไดเ้ริ$มศึกษา เปรียบเทียบความแตกต่างของผูน้าํที$มี
ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมดูแลของลิเคอร์ท (Likert) ไดใ้ห้ความหมาย
ของผูน้าํที$มีประสิทธิภาพ คือ ผูน้าํที$มุ่งความในใจไปที$ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื$อที$จะ
สร้างกลุ่มทาํงานที$สูง ระดบัของผูน้าํแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
  ผูน้าํที$มุ่งงาน (Job-centered) คือผูน้าํที$ให้ความสนใจที$งานมากกว่าคน โดยมุ่งเน้น   
ไปที$เรื$องการทาํงานให้เสร็จตรงตามกาํหนดเวลา การเสียค่าใช้จ่ายให้นอ้ยที$สุดและบรรลุการผลิต
อย่างมีประสิทธิผล ซึ$ งผูน้าํประเภทนี เหมือนกบัประเภทของพฤติกรรมแบบการริเริ$มที$โครงสร้าง
ของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 
  ผูน้าํที$มุ่งคน (Employee-centered) คือ ผูน้าํที$กาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน      
ให้สูงขึน และแสดงให้พนักงานเห็นว่าตนเองพร้อมที$จะสนับสนุน ซึ$ งผูน้าํประเภทนี เหมือนกบั
ประเภทของพฤติกรรมแบบการนึกถึงจิตใจผูอื้$นของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 
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  สรุปผลการวจิยัพฤติกรรมผูน้าํของมหาวทิยาลยัมิชิแกน ดงันี  
  1. กลุ่มคนทาํงานที$มีผลผลิตสูง ส่วนใหญ่จะมีผูน้าํที$มีพฤติกรรมที$มุ่งคนงานสูงมากกวา่
กลุ่มที$ผูน้าํมุ่งผลผลิตตํ$า 
  2. ผู ้นําที$ มีประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเป็นผู ้นําที$ มีสัมพันธภาพเชิงสนับสนุนต่อ       
กลุ่มสมาชิกกลุ่ม 
  3. ผูน้ ําดังกล่าวในข้อ 2 จะเน้นใช้วิธีการตดัสินใจของกลุ่มมากกว่าการตดัสินใจ   
ตามลาํพงัคนเดียว 
  4. เป็นผูน้าํที$กระตุน้ให้สมาชิกทีมงานกาํหนดเป้าหมายและหาวิธีบรรลุเป้าหมาย
และหาวธีิเพื$อบรรลุเป้าหมายที$มีผลผลิตสูงดว้ยตนเอง 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทั งการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทและการศึกษา       
ของมหาวิทยาลยัมิชิแกนต่างสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ผูน้าํที$มีประสิทธิผลจาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรม
ดา้นมุ่งผลผลิตสูงควบคู่กบัการมีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลที$ดี  
 3. ทฤษฎีผูน้าํตามสถานการณ์ (Contingency Leadership Theories) 
  จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที$เกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ ซึ$ งสุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ 
(2545 : 155 - 158) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการที$มีความสลบัซับซ้อนที$เกิดขึน         
จากความสัมพนัธ์ทางสังคม โดยมีผลกระทบมาจากปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ซึ$ งรวมเรียกวา่ สถานการณ์ 
(Situation) ที$ประกอบดว้ย ลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลกัษณะของงานที$ตอ้งปฏิบติั และธรรมชาติ
ขององคก์าร มีทฤษฎีภาวะผูน้าํหลายทฤษฎีซึ$ งให้ความสําคญัของสถานการณ์ เช่น ทฤษฎีสถานการณ์
ของฟีดเลอร์ และของเฮอร์ชียแ์ละบลนัชาร์ด 
  3.1 ทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler Contingency Theory) 
   แม้จะมีนักวิชาการหลายคนที$เสนอแนวคิดเกี$ยวกับภาวะผู ้นําที$ เกี$ยวข้องกับ    
สถานการณ์ก็ตาม  แต่บุคคลแรกที$ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางที$สุด ไดแ้ก่ ฟีดเลอร์ (Fiedler)  
ซึ$ งเรียกวา่  ทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์  ซึ$ งประกอบดว้ยหลกัการสาํคญัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่  
   1. แบบภาวะผูน้าํถูกกาํหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูน้าํ 
   2. การควบคุมสถานการณ์ขึนอยูก่บัสามปัจจยั คือ บรรยากาศของกลุ่มโครงสร้าง
ของงาน  และอาํนาจในตาํแหน่งของผูน้าํ 
   3. ประสิทธิผลของกลุ่มขึนอยูก่บัการจบัคู่ (Matching) ที$เหมาะสม ระหวา่งแบบ
ภาวะผูน้าํกบัการควบคุมสถานการณ์ 
   3.1.1 แบบภาวะผูน้าํ (Leadership Style)  
    จากผลการศึกษายาวนานทาํให้ฟีดเลอร์เชื$อว่า ผูน้าํจะมีบทบาทภาวะผูน้าํ
เป็นแบบใดแบบหนึ$ง ไดแ้ก่ แบบภาวะผูน้าํที$มุ่งงาน (Task-oriented Leadership) หรือแบบภาวะผูน้าํ   
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ที$มุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship-Oriented Leadership) ซึ$ งสามารถวดัจากบุคลิกภาพและแรงจูงใจ
ของผูน้ัน  โดยฟีดเลอร์ไดพ้ฒันาแบบทดสอบบุคลิกภาพฉบบัย่อขึน เรียกว่า  “แบบวดัเพื$อนร่วมงาน   
ที$พึงประสงคน์อ้ยที$สุด”  (Least Prefered Co-worker Scale) หรือเรียกยอ่ ๆ ว่าแบบวดัแอลพีซี 
(LPC)  ซึ$ งเป็นการวดัที$มีลกัษณะของการจาํแนกความหมาย  ซึ$ งประกอบขึนดว้ย  คาํคุณศพัทที์$มี
ความหมายตรงกนัขา้มจาํนวน 18 คู่  แต่ละคู่แบ่งออกเป็น 8 ช่วงคะแนน  ดงัตวัอยา่ง 
 

น่าพึงพอใจ 8 7 6 5 4 3 2 1 ไม่น่าพึงพอใจ 
เป็นมิตร 8 7 6 5 4 3 2 1 ไม่เป็นมิตร 
ไม่ยอมรับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ยอมรับ 
เครียด 1 2 3 4 5 6 7 8 ผอ่นคลาย 

ฯลฯ 
    คะแนนแอลพีซีที$ได้จะเป็นเครื$ องบ่งชี แบบภาวะผูน้ํา กล่าวคือ ถ้าผูต้อบ     
ได้คะแนนแอลพีซีตํ$า แสดงว่า ผูน้ันเป็นบุคคลที$มีแรงจูงใจมุ่งงาน (Task-motivated) แต่ถ้าได้
คะแนนแอลพีซีสูงก็แสดงวา่ผูต้อบมีแรงจูงใจมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship-motivated)  
   3.1.2 การควบคุมสถานการณ์ (Situation Control) 
    ฟีดเลอร์ได้กําหนดให้สถานการณ์ประกอบด้วย  3 ตัวแปร  ได้แก่           
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิก โครงสร้างของงาน และอาํนาจในตาํแหน่ง  
    3.1.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิก  (Leader-member Relations)  
ไดแ้ก่ ระดบัของการให้ความนบัถือ  ความเชื$อมั$น  และความไวว้างใจที$ผูต้ามมีต่อผูน้าํ ซึ$ งสะทอ้นถึง
การยอมรับในตวัผูน้าํ 
    3.1.2.2 โครงสร้างของงาน (Task Structure)  กล่าวคือ  งานที$มีโครงสร้าง
ชดัเจน ตอ้งระบุภารกิจชดัเจน  มีวิธีทาํงานเพียงวิธีเดียว  มีวิธีแกปั้ญหาที$ชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ไดทุ้กขันตอนโดยแต่ละคนรู้บทบาทหนา้ที$แน่นอนว่าตอ้งทาํอะไร  ทาํดว้ยวิธีใด  เป็นตน้  ตรงกนัขา้ม
กรณีที$โครงสร้างของงานไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ งานมีเป้าหมายคลุมเครือ  มีวธีิทาํงานไดห้ลายวิธี  ขาดวิธี
แกปั้ญหาที$แน่นอน  ขาดขอ้มูลป้อนกลบั  ความไม่ชดัเจนเหล่านี จึงยากต่อการปฏิบติังานของทังผูน้าํ
และผูต้าม  ดงันันถา้โครงสร้างงานชดัเจน ผูน้าํย่อมสามารถควบคุมทิศทางการทาํงานของกลุ่ม     
ไดง่้ายขึน 
    3.1.2.3 อาํนาจในตาํแหน่ง (Position Power)  หมายถึง  อาํนาจที$มากบั
ตาํแหน่งที$ผูด้าํรงอยู่อย่างเป็นทางการ  ซึ$ งสามารถดูได้จากการที$ผูน้ันมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการ      
ให้คุณให้โทษด้วยตนเอง  หรือตอ้งเสนอการให้คุณให้โทษแก่ลูกน้องต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน  
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หรือสามารถเสนอแนะการโยกยา้ย  แต่งตังการดาํรงตาํแหน่งของลูกน้องต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน
ไดม้ากเพียงไร  สิ$งเหล่านีบ่งชี ถึงอาํนาจในตาํแหน่ง 
    ฟีดเลอร์ไดน้าํองคป์ระกอบในการควบคุมสถานการณ์ทัง 3 ดา้น แต่ละดา้น
แบ่งเป็น  ดี กบัไม่ดี  รวมเป็น 6 ดา้น ดงันี  
    -  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิก แบ่งเป็น ดี              กบั   ไม่ดี 
    -  โครงสร้างของาน     แบ่งเป็น ชดัเจน     กบั   ไม่ชดัเจน 
    -  อาํนาจในตาํแหน่ง    แบ่งเป็น มาก          กบั    นอ้ย 
    จากตวัแปรทังหกนี   เมื$อนาํมาคละสลบักนัจะไดส้ถานการณ์เฉพาะขึนมา     
8  สถานการณ์ซึ$ งผูน้าํสามารถควบคุมไดต้ังแต่ระดบั  ง่าย   ปานกลาง  และ  ยาก ดงัแสดงในตาราง
ต่อไปนี    
 
ตาราง  1  การจาํแนกการควบคุมสถานการณ์ในทฤษฎีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 
 

สถานการณ์ที$ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง    

ผูน้าํกบัสมาชิก 
โครงสร้าง            
ของงาน 

อาํนาจ              
ในตาํแหน่ง 

ระดบัของ   
การควบคุม 

1 ดี ชดัเจน มาก สูงมาก 
2 ดี ชดัเจน นอ้ย สูง 
3 ดี ไม่ชดัเจน มาก สูง 
4 ดี ไม่ชดัเจน นอ้ย ปานกลาง 
5 ไม่ดี ชดัเจน มาก ปานกลาง 
6 ไม่ดี ชดัเจน นอ้ย ปานกลาง 
7 ไม่ดี ไม่ชดัเจน มาก นอ้ย 
8 ไม่ดี ไม่ชดัเจน นอ้ย นอ้ย 

 
    จากตารางดงักล่าว สถานการณ์ที$ 1 เป็นสถานการณ์ที$เอือต่อผูน้าํมากที$สุด 
(Very Favorable) หรือกล่าวอีกนยัหนึ$ง ก็คือ ผูน้าํมีระดบัการควบคุมสถานการณ์ไดสู้งมาก เนื$องจาก 
มีความสัมพนัธ์ที$ดีกบัสมาชิก มีโครงสร้างของงานที$ชดัเจน และผูน้าํมีอาํนาจในตาํแหน่งสูงมาก   
ในทางตรงกนัขา้มในสถานการณ์ที$ 8 เป็นสถานการณ์ที$เอือต่อผูน้าํตํ$าสุด (Very Unfavorable) หรือ
กล่าวอีกนยัหนึ$งก็คือ ผูน้าํมีระดบัการควบคุมสถานการณ์ไดน้อ้ยมาก เนื$องจากผูน้าํมีความสัมพนัธ์
ที$ไม่ดีกับสมาชิก ทั งงานก็มีโครงสร้างไม่ชัดเจน และผู ้นํามีอํานาจในตาํแหน่งน้อยอีกด้วย          
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ส่วนสถานการณ์ที$ 2 - 6 จะอยู่ตรงกลางระหว่างสถานการณ์ทังสองดงักล่าวแลว้กล่าวโดยสรุป
สถานการณ์ทังแปดที$ฟีดเลอร์กาํหนดขึ นในตวัแบบจะเป็นตวับ่งชี ว่า แต่ละสถานการณ์เหล่านี        
จะมีระดบัความง่ายหรือยาก (สถานการณ์ที$เอือ - Favorable หรือสถานการณ์ที$ไม่เอือ (Unfavorable) 
ต่อผูน้าํในการใชอิ้ทธิพลเพื$อให้เกิดประสิทธิผลแตกต่างกนัเป็นลาํดบั โดยเริ$มจากสถานการณ์ที$ 1 
ที$ผูน้าํควบคุมได้ง่ายหรือเอือต่อผูน้าํมากที$สุดแล้ว ลดหลั$นลงไปตามลาํดบัตังแต่ 2 - 8 โดยมี     
สถานการณ์ที$ 8 ที$ควบคุมไดย้ากที$สุดซึ$ งเป็นสถานการณ์ที$ไม่เอือหรือเอือต่อผูน้าํนอ้ยที$สุด 
   3.1.3 ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบภาวะผูน้าํกบัสถานการณ์ 
    ในการหาคาํตอบวา่ภาวะผูน้าํแบบใดจะมีประสิทธิภาพ  โดยรวบรวมขอ้มูล
จากการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 800 กลุ่มในช่วงเวลากวา่ 10 ปี โดยแต่ละกลุ่มจะหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แบบภาวะผูน้าํกับประสิทธิผลของกลุ่ม จากนันนํามาเขียนเป็นกราฟโดยใช้มธัยฐาน (Median)   
ของค่าสหสัมพนัธ์ในแต่ละสถานการณ์ที$ไดป้รับปรุงใหม่แลว้ ดงันี  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  2   สรุปตวัแบบการวจิยัตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 
ที$มา : สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์.  2544 : 268 
 
    จากแผนภาพดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าความเหมาะสมของแบบภาวะผูน้ํา      
ที$ทาํให้กลุ่มมีประสิทธิผลสูงสุดขึนอยู่กบัสถานการณ์ที$เอือต่อผูน้ํา หรือสถานการณ์ที$ง่าย-ยาก     
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ต่อการควบคุมหรือปกครอง จากผลการวิจยั ฟีดเลอร์จึงสรุปสาระสําคญัของทฤษฎีสถานการณ์    
ของเขา ไวด้งันี  
    1.  ในสถานการณ์ที$ตอ้งควบคุมมาก ผูน้าํแบบมุ่งงาน (มีแอลพีซีตํ$า) จะมี
ประสิทธิผลสูงกวา่ผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์ 
    2.  ในสถานการณ์ที$ตอ้งควบคุมปานกลาง ผูน้าํแบบมุ่งสัมพนัธ์ (หรือมี   
แอลพีซีสูง) จะมีประสิทธิผลสูงกวา่ผูน้าํแบบมุ่งงาน 
    3.  ในสถานการณ์ควบคุมนอ้ย ผูน้าํแบบมุ่งงาน (มีแอลพีซีตํ$า)  จะมีประสิทธิผล
สูงกวา่ ผูน้าํแบบมุ่งความสัมพนัธ์ 
  3.2 ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard  
   จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที$เกี$ยวกบัภาวะผูน้าํ ซึ$ ง อาํนวย  ทองโปร่ง 
(2555 : 37 - 38) ไดก้ล่าวไวว้่า กรอบแนวคิดตามสถานการณ์ของพอล  เฮอร์ซีย ์(Paul Hersey)   
และเคน บลนัชาร์ด (Ken Blanchard) ไดก้ล่าวถึงผูน้าํที$ประสบความสําเร็จจะตอ้งปรับรูปแบบ 
ภาวะผูน้ําของตนให้สอดคล้องกบัความพร้อม (Readiness) ของผูป้ฏิบติังานความพร้อมในที$นี  
หมายถึง ความสามารถ (Ability) และความมุ่งมั$นหรือความเต็มใจ (Willingness) ของผูป้ฏิบติังาน
ในการทํางาน ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนจะมีความพร้อม ในลักษณะที$ มี          
ความแตกต่างกนัตามแนวคิดของเฮอร์ซีร์ และบลนัชาร์ด ไดแ้บ่งกลุ่มของผูต้ามหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไว ้ 4  กลุ่มดว้ยกนัคือ 
   1. ผูป้ฏิบติังานที$ขาดความสามารถและขาดความมุ่งมั$นในการทาํงาน (R1) เป็นผูมี้
ความพร้อมอยูใ่นระดบัตํ$า 
   2. ผูป้ฏิบติังานที$ขาดความสามารถแต่มีความมุ่งมั$นในการทาํงาน (R1)  เป็นผูมี้
ความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   3. ผูป้ฏิบติังานที$มีความสามารถแต่ขาดความมุ่งมั$นในการทาํงาน (R3) เป็นผูมี้
ความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง - สูง 
   4. ผู ้ปฏิบัติงานที$ มีความสามารถ และมีความมุ่งมั$นในการทํางาน เป็นผู ้มี       
ความพร้อมอยูใ่นระดบัสูง 
   ตามลกัษณะความพร้อมของผูต้ามที$แตกต่างกนัดงักล่าวนี  จาํเป็นตอ้งใช้ผูน้าํที$มี
คุณลกัษณะ  และพฤติกรรมในการทาํงานที$แตกต่างกนั จึงเกิดรูปแบบภาวะผูน้าํที$ตอ้งสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ คือ ความพร้อมของผูต้ามอยา่งเหมาะสม คือ 
   1. ผูน้าํแบบสั$งงาน (Telling) จะมีพฤติกรรมที$ให้ความสําคญักบัผลผลิตมาก      
ใหค้วามสาํคญักบัคนนอ้ย มีการออกคาํสั$งให้ปฏิบติั และควบคุมการทาํงานทุกขันตอน ซึ$ งจะเหมาะกบั
ผูต้ามประเภท R1 ซึ$ งมีความพร้อมตํ$า 
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   2. ผูน้าํแบบสอนงาน (Selling) ผูน้าํแบบนีจะมีพฤติกรรมแบบมุ่งงานและมุ่งคน 
มีการอธิบายแนะนาํ เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดซ้ักถามเกี$ยวกบัขันตอนในการปฏิบติังาน ซึ$ งจะ
เหมาะสมกบัผูต้ามประเภท R2 เพราะเป็นผูที้$มีความเต็มใจในการทาํงาน แต่ขาดความรู้ทกัษะ      
ในการทาํงาน 
   3. ผูน้าํแบบร่วมงาน (Participating) ผูน้าํแบบนี จะเป็นผูน้าํที$ให้ความสําคญักบั
คนมาก แต่ให้ความสําคญักบังานน้อย ซึ$ งจะเหมาะสมกบัผูต้ามประเภท (R3) ความพร้อมผูต้าม
ประเภทนี  คือ เขามีความรู้ ความสามรถในการทาํงานมากแต่ขาดความเตม็ใจ เพราะผูน้าํไม่เอาใจใส่
หรือให้ความสําคญับุคคลเหล่านี  คือ ผูอ้าวุโสทังหลายในหน่วยงานนั$นเอง พฤติกรรมของผูน้ํา      
จะตอ้งใชก้ารระดมความคิดจากกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
กาํหนดวธีิการและเป้าหมายของงาน 
   4. ผู ้นําแบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นผู ้นําที$ มีพฤติกรรมแบบที$ให้
ความสําคญักับคนและงานน้อยทังคู่ จะควบคุมดูแลในลักษณะกวา้ง ๆ เพียงกาํหนดเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ขององคก์าร ส่วนการปฏิบติังาน การตดัสินใจจะมอบหมายให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้อิสระ ในการ
ดาํเนินงาน เพราะผูต้ามประเภทนี มีความพร้อมทังความสามารถ และความเต็มใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัสูง 
 4. ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) 
  แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) 
ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงซึ$ งมีนกับริหาร นกัวิชาการ ไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎี ไวห้ลายท่าน 
โดยมีความเชื$อว่ารูปแบบของการบริหารและการดําเนินงานในปัจจุบันรวมถึง การบริหาร            
ในอนาคตผูบ้ริหารที$มีประสิทธิผลจึงตอ้งมองเห็นการเปลี$ยนแปลงเป็นเรื$องของโอกาสมากกว่า  
การถูกคุกคาม โดยจะต้องพยายามสื$ อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็น               
ในการเปลี$ยนแปลงเป็นเบืองตน้ 
  นอกจากนี  ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2545 : 12 ; อา้งถึงใน สํานกัพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพ. 
2549 : 70) กล่าวไวว้่า อัตราการเปลี$ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเกิดขึ นอย่างรวดเร็วมาก             
การบริหารความเปลี$ยนแปลงที$จะนาํไปสู่ความสําเร็จตอ้งมีการวางแผนที$ดี ดาํเนินการอยา่งมีกลยุทธ์ 
ประเมินผลอย่างถี$ถว้นและทาํงานอยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหารสามารถใช้กระบวนการทัง 8 ขันตอน
ตามที$ดาฟ (Daft.  2003 : 5 ; อา้งถึงใน สาํนกัพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพ. 2549 : 70)  ระบุไวต่้อไปนี  คือ  
  ขันที$  1  ผูน้าํตอ้งสร้างความรู้สึกให้มีการตอบสนองโดยฉับพลนั โดยผูน้าํตอ้งเห็น
ความสาํคญัวา่การเปลี$ยนแปลงเป็นสิ$งที$ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
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  ขันที$  2  สร้างความร่วมมือที$นาํไปสู่การรวมกาํลงั เพื$อให้เกิดอาํนาจอย่างเพียงพอ      
ที$จะไปสู่กระบวนการเปลี$ยนแปลง และเพื$อการพฒันาความรู้สึกเป็นทีมงาน 
  ขันที$   3  พฒันาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ โดยผูน้ํารับผิดชอบในการสร้างกฎเกณฑ ์      

และพฒันาวสิัยทศัน์ ซึ$ งจะนาํไปสู่ความพยายามในการเปลี$ยนแปลง และการพฒันากลยทุธ์ 

  ขันที$  4  สื$ อสารวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ให้ผูร่้วมงานทุกคนรับทราบ เพื$อให้เกิด      

ความร่วมมือในการกาํหนดกิจกรรมที$จะนาํไปสู่การเปลี$ยนแปลง โดยจดัให้มีการสื$อสารในเรื$องนี
อยา่งนอ้ย 10 ครั ง 

  ขันที$  5  มอบอาํนาจให้ผูร่้วมงานทั$วทังองคก์ร เพื$อจะไดมี้การดาํเนินกิจกรรมตามที$

กาํหนดไวใ้นวสิัยทศัน์  

  ขันที$  6  สร้างชัยชนะในระยะสั น เมื$อดาํเนินกิจกรรมไปได้ระยะหนึ$ งผูน้าํควร       

วางแผนปรับปรุงวสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานโดยใหผู้ร่้วมงานทุกคนมีส่วนร่วม 

  ขันที$  7  รวมพลงัของทุกคนในปรับปรุงเปลี$ยนแปลง โดยมีการเปลี$ยนโครงสร้าง 

และนโยบายให้เหมาะสมกบัวิสัยทศัน์ แต่ตอ้งไม่ให้เกิดการเผชิญหนา้กนั ซึ$ งในการเปลี$ยนแปลงงาน

บางอยา่ง ผูน้าํอาจตอ้งจา้งบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเปลี$ยนแปลงดว้ย 

  ขันที$  8  กาํหนดรูปแบบใหม่ ๆ ในวฒันธรรมองคก์าร เป็นการติดตามผลเพื$อให้เกิด

การเปลี$ยนแปลงเกี$ยวกบัลกัษณะนิสัย ความเชื$อและความรู้สึกด้านจิตใจ โดยจะมีการทดแทน     

ด้วยค่านิยมและความเชื$อใหม่ ตลอดจนสร้างความรู้สึกให้ผูร่้วมงานเห็นว่าการเปลี$ยนแปลง       

เป็นเรื$องปกติ 

  แฮมบริคและบริลเลียน (Ham Board and Brilliant. 2000 : unpaged ; อา้งถึงใน    

สํานกัพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพ. 2549 : 72) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารที$มีความสามารถ     

ในการเป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้3 บทบาท ไดแ้ก่ 

     1. ผูน้าํในฐานะสถาปนิก มีลกัษณะที$สาํคญั คือ 

   1.1 สร้างบรรยากาศการทาํงานที$สร้างสรรค ์

   1.2 ใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ 

   1.3 ไม่ชอบการรอคอย ตอ้งการเห็นสิ$งต่าง ๆ ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว 

   1.4 รู้จุดอ่อนของตนเอง พยายามแสวงหาคนที$มีจุดแขง็เพื$อมาชดเชยในส่วนที$เป็น

จุดอ่อนของตน 

  2. ผูน้าํในฐานะมคัคุเทศก ์มีลกัษณะที$สาํคญั คือ 

   2.1 มีวสิัยทศัน์และสามารถสื$อสารวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรทุกคนไดรั้บทราบตรงกนั 
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   2.2 ตังความคาดหวงัเกี$ยวกบัการดาํเนินงานไวค่้อนขา้งสูง 

   2.3 ใหค้วามสาํคญักบัทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  3. ผูน้าํแบบหลงตนเอง การหลงตนเองของผูน้าํมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 
   3.1 การหลงตนเองแบบทาํลาย ผูน้าํที$หลงตนเองในลกัษณะนีจะทะนงตน ยึดตนเอง
เป็นศูนยก์ลาง มั$นใจในตนเองสูง ทะเยอทะยานสูง 
   3.2 การหลงตนเองแบบสร้างสรรค์ ผูน้ ําที$หลงตนเองแบบนี จะหยิ$งในศักดิZ         
ของตนเอง (Dignity) เคารพตนเอง (Self Respect) สามารถวิเคราะห์พินิจพิจารณาตนเองไดแ้ละ      
มีความเห็นใจผูอื้$น 
  4.1 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของเบิร์น (Burns) 
   เริ$มตน้จากการวิจยัเชิงพรรณนาในผูน้าํทางการเมืองของเบิร์น (Burns. 1978 : 29) 
ไดอ้ธิบายภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการที$ผูน้าํอิทธิพลต่อผูต้าม และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพล 
ต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกนั ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมองไดท้ังในระดบัแคบที$เป็น
กระบวนการที$ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดบัที$กวา้ง ที$เป็นกระบวนการ     
ในการใชอ้าํนาจเพื$อเปลี$ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบนั ทฤษฎีของเบิร์น  ผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
พยายามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของผูต้าม โดยยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรม
ให้สูงขึ น เช่น ในเรื$ องของเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม          
โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลวั ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยา ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามกา้วขึนจาก 
“ตวัตนในทุก ๆ วนั” (Everyday Selves) ไปสู่ “ตวัตนที$ดีกวา่” (Better Selves)  เบิร์นมีแนวคิดวา่ 
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงอาจมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้นองค์การ ในทุกตาํแหน่ง ซึ$ งอาจจะ
เป็นผูน้าํหรือผูต้ามและอาจจะเกี$ยวกบัคนที$มีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สูงกว่าหรือตํ$ากว่าก็ได ้ซึ$ งเบิร์น 
(Burns. 1978 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํว่า หมายถึง การที$ผูน้าํทาํให้ผูต้ามสามารถ   
บรรลุจุดมุ่งหมายที$แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความจาํเป็น และความคาดหวงั            
ทังในของผูน้ําและผูต้าม เบิร์นเห็นว่า ภาวะผูน้าํเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลที$มีความแตกต่างกัน     
ในดา้นอาํนาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพื$อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซึ$ งเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
   1. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ที$ผูน้าํ 
ติดต่อกับผู ้ตาม เพื$อแลกเปลี$ ยนผลประโยชน์ซึ$ งกันและกัน ผู ้นําจะใช้รางว ัลเพื$อตอบสนอง              
ความตอ้งการ และเพื$อแลกเปลี$ยนกบัความสําเร็จในการทาํงาน ถือวา่ผูน้าํและผูต้ามมีความตอ้งการ
อยูใ่นขันแรกตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory)  
   2. ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้าํจะตระหนกัถึง
ความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้าํและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความตอ้งการ
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ซึ$ งกนัและกนั ก่อใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลงสภาพทังสองฝ่าย คือ เปลี$ยนผูต้ามไปเป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
และผูน้าํการเปลี$ยนแปลงได้ตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุ้นให้  ผูต้ามเกิด  
ความสํานึก (Conscious) และยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามให้สูงขึนตามลาํดบัขันความตอ้งการ    
ของมาสโลว ์และทาํใหผู้ต้ามเกิดจิตสาํนึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ 
ความยติุธรรม ความเสมอภาค สันติภาพและสิทธิมนุษยชน 
   3. ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Model Leadership) ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจะเปลี$ยน 
เป็นผูน้าํแบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริง เมื$อไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรม
ของทังผูน้าํและผูต้ามใหสู้งขึน และก่อใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลงทังสองฝ่าย อาํนาจของผูน้าํจะเกิดขึน
เมื$อผูน้ําทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํให้ผูต้ามเกิดความขัดแยง้ระหว่างค่านิยมกับ          
วธีิปฏิบติั สร้างจิตสาํนึกใหผู้ต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัที$สูงขึนกวา่เดิม ตามลาํดบัขันความตอ้งการ
ของมาสโลวห์รือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์ก แล้วจึงดาํเนินการเปลี$ยนแปลงสภาพ    
ทาํให้ผูน้าํและผูต้ามไปสู่จุดหมายที$สูงขึน ผูน้าํทังสามลกัษณะตามทฤษฎีของเบิร์น มีลกัษณะเป็น
แกนต่อเนื$อง ภาวะผูน้าํแลกเปลี$ยนอยูป่ลายสุดของแกน ตรงกนัขา้มกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
ซึ$ งมุ่งเปลี$ยนสภาพไปสู่ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม 
  4.2 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง แบส (Bass) 
   สําหรับทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของแบส (Bass. 1985 : 14 - 32)  ไดพ้ฒันา
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงต่อจากเบิร์น  โดยมีรายละเอียดมากขึน เพื$ออธิบายถึง
กระบวนการเปลี$ยนสภาพในองคก์าร และไดชี้ ให้เห็นถึงความแตกต่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
แบบมีบารมี (Charismatic) และแบบแลกเปลี$ยน (Transactional)  แบสได้นิยามภาวะผูน้ําในแง่        
ของผลกระทบของผูน้าํที$มีต่อตวัผูต้าม ผูน้าํเปลี$ยนสภาพผูต้ามโดยการทาํให้พวกเขาตระหนัก       
ในความสําคญัและคุณค่าในผลลพัธ์ของงานมากขึน หรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม   
หรือโดยชกัจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์ารมากกว่าความสนใจของตนเอง (Self-interest) ผลจากอิทธิพล
เหล่านี  ทาํใหผู้ต้ามมีความเชื$อมั$นและเคารพในตวัผูน้าํ และไดรั้บการจูงใจให้ทาํสิ$งต่าง ๆ ไดม้ากกวา่
ที$คาดหวงัไวใ้นตอนแรก แบสเห็นว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นมากกวา่คาํเพียงคาํเดียวที$เรียกว่า 
บารมี (Charisma) บารมีไดรั้บการนิยามเป็นกระบวนการซึ$ งผูน้าํส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการปลุกเร้า
อารมณ์ที$เข้มแข็ง และความเป็นเอกลักษณ์ของผูน้ํา  แบสเห็นว่าความมีบารมีมีความจาํเป็น           
แต่ยงัไม่เพียงพอสําหรับภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง ยงัตอ้งมีส่วนประกอบที$สําคญัอีกสามส่วน    
ของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$มีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 
Stimulation) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้าง      
แรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) ทังสามองค์ประกอบรวมกนักบัการสร้างบารมีเป็น     
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องคป์ระกอบที$มีปฏิสัมพนัธ์กนั เพื$อสร้างการเปลี$ยนแปลงแตกต่างกบัผูน้าํแบบมีบารมี นอกจากนี  
ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงพยายามที$จะเพิ$มพลงั (Empower) และยกระดบัผูต้าม ในขณะที$ผูน้าํแบบมีบารมี
หลายคนพยายามที$จะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ$งผูน้าํและสร้างความจงรักภกัดีมากกว่า
ความผกูพนัในดา้นแนวคิดแบสให้นิยามภาวะผูน้าํในทางที$กวา้งกวา่เบอร์น โดยไม่ใช่แค่เพียงการใช้
สิ$งจูงใจ (Incentive) เพื$อให้มีความพยายามมากขึน แต่จะรวมการทาํให้งานที$ตอ้งการมีความชดัเจน
ขึนเพื$อการใหร้างวลัตอบแทน และ แบสยงัมองภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมีความแตกต่างจากภาวะ
ผูน้าํแบบแลกเปลี$ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการที$เกิดขึนแยกจากกนั แบสยอมรับว่า ผูน้าํคนเดียวกนั 
อาจใชภ้าวะผูน้าํทังสองแบบ แต่อาจจะใชใ้นสถานการณ์หรือเวลาที$แตกต่างกนั 
   ในตอนเริ$มตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของแบส ปี ค.ศ. 1985  แบส 
ได้เสนอภาวะผูน้าํ 2 แบบ คือ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership) และ   
ภาวะผูน้ําการแลกเปลี$ยน (Transactional Leadership) ซึ$ งมีลักษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ที$มี          
ความต่อเนื$องกนั ตามรูปแบบภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลง โดยผูน้าํจะใช้ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง    
เพื$อพฒันาความตอ้งการของผูต้ามสูงขึนต่อเนื$องจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยน ซึ$ งเป็นการแลกเปลี$ยน
สิ$งที$ตอ้งการระหวา่งกนั เพื$อให้ผูต้ามปฏิบติัตามภาวะผูน้าํทังสองประเภทนี  ผูน้าํคนเดียวกนัอาจใช้
ประสบการณ์ที$แตกต่างกนัในเวลาที$แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม แบสวินิจฉยัวา่ ความเป็นภาวะผูน้าํ
การแลกเปลี$ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขั นตํ$ ากว่า ส่วนภาวะผู ้นําการ
เปลี$ยนแปลงซึ$งช่วยเพิ$มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขันที$สูงกวา่ 
   นอกจากนันแลว้ แบสยงัไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงวา่ เป็นส่วนขยาย
ของภาวะผูน้าํแลกเปลี$ยน เนื$องจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยนจะเน้นเฉพาะเรื$ องการจดัการหรือ          
การแลกเปลี$ยนซึ$งเกิดขึนระหวา่งผูน้าํ และผูต้าม ซึ$ งการแลกเปลี$ยนนี จะอยูบ่นพืนฐานที$ผูน้าํถกเถียงกนั
พูดคุยกนัว่า มีความตอ้งการอะไร มีการระบุเงื$อนไขและรางวลัที$ผูต้ามและผูร่้วมงานจะได้รับ        
ถา้พวกเขาทาํในสิ$งที$ตอ้งการไดส้าํเร็จ แต่ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจะปฏิบติัตามผูร่้วมงานและผูต้าม
มากกว่าการกาํหนดให้มีการแลกเปลี$ยนหรือขอ้ตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบติัในวิถีทาง      
ที$จะนาํไปสู่ผลงานที$สูงขึน โดยการปฏิบติัในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ$งหรือมากกวา่ที$เกี$ยวกบั
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคาํนึงถึง     
ความเป็นปัจเจกบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 10) 

 ประเภทของผู้นํา และคุณลกัษณะของผู้นํา 
 ธร  สุนทรายุทธ (ม.ป.ป. : 107 - 108 ; อา้งถึงใน สุรชิน  วิเศษลา. 2549 : 12) ไดจ้าํแนก
ประเภทผูน้าํโดยดูสภาพทั$วไปแลว้อาจจาํแนกเป็น 
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 1. ผูน้ ําแบบนักบริหาร (Administrator) ทําหน้าที$นําองค์การให้บรรลุเป้าหมาย          
หรือนโยบายขององคก์ารนัน 
 2. ผูน้าํแบบขา้ราชการ (Bureaucrat) เป็นผูน้าํในระบบราชการตามลาํดบัลดหลั$นกนัลงไป 
 3. ผูน้าํแบบผูช้าํนาญการ (Expertise) เป็นผูเ้ชี$ยวชาญเฉพาะสาขา 

 4. ผูน้าํแบบผูว้างนโยบาย (Policy Maker) เป็นผูน้าํที$มกัจะอยูเ่บืองหลงัมกัจะไม่มีอาํนาจ 

 5. ผูน้าํแบบนกับุญ (Charismatic) เป็นผูน้าํที$สามารถโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม 

 6. ผูน้าํแบบนกัอุดมคติ (Ideologist) เป็นผูน้าํที$คิดเกี$ยวกบัทฤษฎีโดยพยายามที$จะอธิบาย

แนวความคิดความเชื$อมั$นวา่จะนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย 

 7. ผูน้าํแบบนกัการเมือง (Political) เป็นผูน้าํทางการเมือง 

 8. ผูน้าํที$เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นผูน้ําที$เป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่มหรือตวัแทน     

ของกลุ่ม 

 รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544 :16 ; อา้งถึงใน สุรชิน วิเศษลา.  2549 : 10)  กล่าวถึง คุณลกัษณะ

ของผูน้าํ วา่ควรมีลกัษณะดงันี  

 1. เป็นตวัแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead) ทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นตวัแทนที$ดี

ขององคก์าร เป็นตวัแทนที$จะรวบรวมขอ้มูลที$อยูภ่ายนอกองคก์าร ใหก้ารตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 

 2. เป็นนักพูดที$ดี (Spokesperson) ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการพูดและนาํเสนอ    

กิจกรรม ตลอดจนการวางแผน มีความสามารถในดา้นต่าง ๆ และมีวิสัยทศัน์ที$ดีกบับุคคลหรือฝ่าย

ต่าง ๆ 

 3. เป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator) ผูน้ ําจะต้องสามารถเจรจาต่อรองกับผูบ้ริหาร          

ผูบ้งัคบับญัชาที$เหนือกว่าในการเจรจาด้านขอเงินทุน สิ$ งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ สามารถ      

ต่อรองกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์าร สามารต่อรองกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 4. เป็นผูส้อนงาน (Coach) ผูน้ ําจะต้องมีเวลาและความสามารถที$จะสอนทีมงาน          

ให้ประสบความสําเร็จ ช่วยให้สมาชิกทีมงานมีการป้อนกลบัเกี$ยวกบัผลการปฏิบติังาน เพื$อให้เกิด

ความเชื$อมั$นวา่สมาชิกทีมงานมีขันตอนการทาํงานและมีการปฏิบติังานที$ดีขึน 

 5. เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงานได ้(Team Builder) ผูน้าํจะตอ้งสร้างทีมงานเพื$อให้เกิด

ความเชื$อมั$นว่าสมาชิกทีมงานมุ่งมั$นที$จะประสบความสําเร็จ ริเริ$มกิจกรรมที$สร้างขวญักาํลงัใจ     

แก่กลุ่ม จดัประชุมพบปะสังสรรค์เป็นช่วง ๆ เพื$อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีการอภิปราย      

เกี$ยวกบัเรื$องความสาํเร็จ ปัญหา และสิ$งที$เกี$ยวขอ้งอื$น ๆ 
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 6. แสดงบทบาทการทาํงานเป็นทีม (Team Player) ผูน้าํจะตอ้งมีการวางตวัเป็นสมาชิก

และผูน้าํทีมที$เหมาะสม มีความร่วมมือกบัหน่วยงานอื$น ๆ แสดงความจริงใจต่อผูบ้งัคบับญัชาและ  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้การสนบัสนุนแผนการทาํงานเป็นทีม และกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการ     

ตดัสินใจอยา่งเตม็ที$ 

 7. สามารถแกปั้ญหาดา้นเทคนิคได ้(Technical Problem Solver) ผูน้าํควรให้บริการ      
ในฐานะเป็นผูเ้ชี$ยวชาญหรือผูแ้นะนาํดา้นเทคนิค เป็นผูส้ร้างผลประโยชน์เกี$ยวกบัการทาํงานประจาํ 
 8. การประกอบการ (Entrepreneur) เป็นผูใ้ห้คาํแนะนําความคิดริเริ$ มเชิงวิเคราะห์ 
(Critical Tthinking) และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาเปลี$ยนแปลง 
 ไฟรกอน และแจ็คสัน  (Frigon and Jackson. 1996 : 29 - 36 ; อา้งถึงใน พรสวสัดิZ           
ศิรศาตนันท์.  2555 : 10 - 11) ได้สรุปคุณลกัษณะผูน้าํ (Leadership Trait) คุณลกัษณะและ                 
คุณสมบติัเด่นในตวัผูน้าํที$ผูอื้$นไม่มี คุณลกัษณะเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตวัที$แสดงออกบนภาวะผูน้าํ
และความรับผิดชอบทางการบริหาร ความสําคญัของคุณลกัษณะดงักล่าว หากไม่มีอย่างชัดเจน     
อาจทาํให้ผูน้าํไม่ไดรั้บความศรัทธา และสูญเสียความเชื$อมั$นในฐานะผูน้าํ คุณลกัษณะภาวะผูน้าํ 
แสดงไดด้ว้ยคุณลกัษณะ 10 ประการคือ 
 1. การควบคุมอารมณ์ (Controlled Emotions) 
 2. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 
 3. ความคิดริเริ$มสร้างสรรค ์(Initiating) 
 4. ความกลา้หาญ (Courage) 
 5. ความสามารถในการแกปั้ญหาและการตดัสิน (Determination and Resolution) 
 6. พฤติกรรมจริยธรรม (Ethical  Behavior) 
 7. ดุลยพินิจที$ดี (Sound Judgment) 

 8. ความอดทน (Endurance) 
 9. ความปรารถนามุ่งมั$น (Desire) 

 10.  ความน่าเชื$อถือไวใ้จได ้(Dependability) 

 จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2554 : 199 - 200) ไดส้รุปคุณสมบติัของผูน้าํที$ดีไวด้งันี  
 1. มีความรู้ 

 2. มีความคิดริเริ$ม 

 3. มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด 
 4. มีมนุษยสัมพนัธ์ 

 5. มีความยติุธรรม  และซื$อสัตยสุ์จริต 



 
 

32

 6. มีความอดทน 

 7. มีความตื$นตวัและพร้อม 
 8. มีความภกัดี 
 9. มีความสงบเสงี$ยม ไม่ถือตวั 
 พรสวสัดิZ   ศิรศาตนนัท ์ (2555 : 10 - 11)  กล่าววา่  คุณลกัษณะที$ดีของผูน้าํ  ควรจะตอ้ง
เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญาเพื$อสร้างสรรค์ผลงานและการแก้ปัญหาที$อาจจะ
เกิดขึนในการปฏิบติังานให้ลุล่วงไปได้ดว้ยดี มีอารมณ์ที$มั$นคง  เชื$อมั$นในตนเอง มีมารยาทของ
สังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ตระหนกัในคุณค่าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความจริงใจ มองโลกในแง่ดี และ
เป็นผูมี้ ความมุ่งมั$นมีจิตสาํนึก มีความปรารถนาที$จะปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 จากคุณลกัษณะของผูน้าํดงักล่าว สรุปไดว้า่  คุณลกัษณะของผูน้าํที$ดี จะตอ้งมีความเป็นผูน้าํ/
ตวัแทนได้ทุกสถานการณ์ มีความตื$นตวัพร้อมอยู่เสมอ  มีความรู้ความสามารถ  และวิสัยทศัน์         
มีความอดทนอดกลัน  มีความยุติธรรม ซื$อสัตยสุ์จริต มีมนุษยสัมพนัธ์และการติดต่อสื$อสารที$ดี       
มีความสามารถในการตดัสินปัญหา และมีความปรารถนาที$จะปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
และเป้าหมายขององคก์ร 
 องค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2548 : 12 - 15 ; อา้งถึงใน อินทุอร โควงัชยั. 2554 : 37) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบหลกัของภาวะผูน้าํที$มีอิทธิพลอนัก่อใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลง คือ 
 1. ผูน้าํและผูต้าม (Leaders Followers) การมีอิทธิพลระหว่างผูน้าํ และผูต้ามเป็นแบบ
สองทางไม่ได ้หมายถึง เฉพาะผูน้าํที$มีอิทธิพลต่อผูต้ามเท่านัน ดงันันผูต้ามก็สามารถแสดงบทบาท
ผูน้ําได้เมื$อจาํเป็นและผูน้ําที$ดีก็สามารถจะปรับบทบาทเป็นได้ทั งผูน้ ําและผูต้าม และผูน้ําที$ดี         
มกัจะพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํใหแ้ก่ผูต้าม 
 2. การมีอิทธิพล (Influence) เป็นกระบวนการของผูน้าํ ในการสื$อสารความคิดเพื$อให้ไดรั้บ
การยอมรับและมีแรงจูงใจ เพื$อให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูต้าม ในการนาํความคิดนันไปสู่การปฏิบติั 
เพื$อใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลง 
 3. วตัถุประสงคข์ององค์การ (Organiziational Objectives) และมีความทา้ทายนาํไปสู่
การปฏิบติัเพื$อใหบ้รรลุผล 
 4. การเปลี$ยนแปลง (Change) การมีอิทธิพลและการกาํหนดวตัถุประสงคอ์งคก์ารใด ๆ 
ตอ้งมุ่งใหเ้กิดการเปลี$ยนแปลงในสิ$งใหม่ ๆ ใหก้า้วหนา้ต่อสังคมภายนอกที$เปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 5. คน (People) ในการทาํงานนัน ผูน้าํและผูต้ามจะตอ้งเกี$ยวพนักบับุคคลอื$นอีกหลายคน
หลายกลุ่ม จึงตอ้งแสดงภาวะผูน้าํและช่วยเหลือใหบุ้คคลเหล่านันประสบความสาํเร็จดว้ย 
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 การศึกษาภาวะผูน้าํ เป็นการศึกษาวเิคราะห์ภาวะของการเกิดภาวะผูน้าํ 3 มิติ ตามแนวคิด
ของสเตียร์ (Steers. 1980 : 45 - 46 ; อา้งถึงใน สมพร  เฟื$ องจนัทร์. 2547 : 191) ไดศึ้กษาพบว่า   
ภาวะผูน้ําจะเกิดมากน้อยเพียงใดนันมิได้ขึ นอยู่กับผูน้ําเท่านัน แต่ต้องมีผูต้ามและสถานการณ์    
เป็นองค์ประกอบดว้ย จึงกล่าวไดว้่า องค์ประกอบหลกัของภาวะผูน้าํ ประกอบดว้ยองค์ประกอบ     
3 มิติ คือ มิติผูน้าํ มิติผูต้าม และมิติสถานการณ์  
 มิติผูน้าํ หมายถึง บุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม เจตคติ ของผูน้าํ มีความเหมาะสมต่อการเกิด
ประสิทธิผล เช่น ความรู้ความสามารถของผูน้าํ  แรงกระตุน้ แรงจูงใจของผูน้าํ บุคลิกลกัษณะของผูน้าํ 
ความสามารถในการกาํหนดสถานการณ์ของผูน้าํ 
 มิติผูต้าม หมายถึง  พฤติกรรม บุคลิกลกัษณะ เจตคติ ของผูต้าม ยกตวัอยา่งเช่น ความคาดหวงั
ของบุคลากร บุคลิกลกัษณะของบุคคลซึ$งไม่เหมือนกนั ความสามารถของบุคลากร หรือแรงกระตุน้ 
แรงจูงใจของบุคลากร 
 มิติสถานการณ์ หมายถึง  สถานการณ์ที$กาํลงัเกิดขึนในช่วงเวลานัน เช่น ความสัมพนัธ์
ระหว่างทรัพยากร โครงสร้างทางสังคม กฎระเบียบ แนวทางปฏิบติั ที$ตังทางกายภาพ และประวติั
ขององคก์าร เป็นตน้ 
 พรสวสัดิZ   ศิรศาตนันท์ (2555 : 4)  ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ําที$ เกิดขึ นในตวัผูน้ํานั น             
ไม่จ ําเป็นต้องคงตัวตลอดเวลา เพราะภาวะผู ้นําจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับภาวะผู ้ตาม และ          
สถานการณ์ในขณะนัน ในสถานการณ์ที$แตกต่างกนั ผูต้ามที$แตกต่างกนั ผูน้าํอาจจะตอ้งแสดงภาวะผูน้าํ
ที$แตกต่างกนั หรือในสถานการณ์หนึ$งบุคคลหนึ$งอาจแสดงภาวะผูน้าํ เมื$ออยูใ่นอีกสถานการณ์หนึ$ง 
บุคคลนันอาจอยูใ่นฐานะผูต้ามก็ได ้
 จากแนวคิดที$ไดศึ้กษาสรุปไดว้่าองค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงตอ้งมีผูน้าํ   
ผูต้ามโดยผูน้าํตอ้งมีกระบวนการใหผู้ต้ามยอมรับเพื$อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารนาํไปสู่การ
เปลี$ยนแปลงสิ$งใหม่ ๆ ในองคก์ารซึ$ งสิ$งสาํคญัที$ทาํใหเ้กิดกระบวนการการเปลี$ยนแปลงที$สาํคญัคือคน 
 

แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 จากการศึกษาเกี$ยวกับภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลง ได้มีผู ้ให้ความหมายภาวะผู ้นํา          
การเปลี$ยนแปลง ไวด้งันี  
 สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 315) ไดก้ล่าวภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง คือ การมีอิทธิพล  
ต่อผูต้ามด้วยการปลุกเร้าด้วยอารมณ์และทาํให้เกิดการลอกเลียนแบบอย่างของผูน้ํา รวมทั ง           

การพยายามเปลี$ยนแปลงผูต้าม โดยผูน้าํทาํหน้าที$เป็นครูพี$เลี ยง ผูฝึ้กสอนที$คอยดูแลและแนะนาํ    
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แก่ผูต้ามทังนี ผูน้าํแบบเปลี$ยนแปลงจะใชว้ิธีการยกกระดบัผูต้าม ดว้ยการมอบอาํนาจความรับผิดชอบ 

และการตดัสินใจแก่ผูต้าม 

 สมพร  เมืองแป้น (2548 : 34) ไดส้รุปเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง ระดบั
พฤติกรรมของผูบ้ริหารที$แสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือการทาํงานที$เป็นกระบวนการเปลี$ยนแปลง
ความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงขึ นกว่าความพยายามที$คาดหวงัเป็นผลให้การปฏิบัติงาน           
เกิดความคาดหวงั พฒันาความสามารถและศกัยภาพ ไปสู่ระดบัที$สูงขึน โดยผูบ้ริหารแสดงบทบาท 
ทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกไวว้างใจ ตระหนกัรู้ภารกิจ และวสิัยทศัน์ มีความจงรักภกัดีและจูงให้ผูร่้วมงาน
มองไหลเกินกวา่ความสนใจของตน ซึ$ งจะนาํไปสู่ประโยชน์ขององคก์ร 
 วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 15) กล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง เป็นกระบวนการ   
ของการนาํเพื$อการเปลี$ยนแปลงมากกว่าการคงที$ 1) เป็นผูน้าํที$กระตุน้บุคคลให้ทาํงานโดยทาํให ้    
มีภารกิจที$มากขึน มีจุดมุ่งหมายที$สูงขึ น มีความเชื$อมั$นในความสามารถที$จะบรรลุภารกิจพิเศษ        
ที$ก ําหนดไว้อย่างชัดเจน 2) ผู ้นําซึ$ งจุดประกายให้ผู ้ตามคล้อยตามให้บรรลุถึงความสนใจ             
เพื$อประโยชน์ต่อองคก์าร 3) เป็นบุคคลที$มีความสามารถ ที$มีอิทธิพลเหนือผูต้าม 
 ขนิษฐา  อุ่นวิเศษ (2550 : 10) ไดส้รุปเกี$ยวกบั ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
ของผูน้าํในองคก์ารที$สามารถจูงใจใหบุ้คลากรใตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเกินกวา่ความคาดหวงัปกติ 
และมุ่งให้งานบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง มีการพฒันาวิชาชีพครู บริหารจดัการ โดยยึดคน   
เป็นสาํคญั ซึ$ งประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยนและภาวะผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ 
 วรกญัญาพิไล  แกระหนั (2550 : 12) ไดส้รุปเกี$ยวกบั ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง หมายถึง
ลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาที$สามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินกว่าความคาดหวงัปกติ    
มุ่งไปที$ภาระงานอยา่งกวา้งขวางดว้ยความสนใจที$เกิดขึนภายในตน และมุ่งให้บรรลุความตอ้งการ
ในระดับสูงประกอบด้วยแบบอย่างของพฤติกรรม การสร้างแรงดลใจ ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์       
การมุ่งความสัมพนัธ์ในฐานะเอกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการดาํรงไวซึ้ งอาํนาจ       
ส่วนบุคคล 
 ภิรมย ์ ถิ$นถาวร (2550 : 30) ได้สรุปเกี$ยวกบั “ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง” หมายถึง     
พฤติกรรมหรือความสามารถในการบริหารองค์กรหรือผู ้บริหารที$จะนําพาให้ผู ้ร่วมงาน                  

มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที$อยา่งเตม็ความสามารถมากกวา่ที$ตังใจไวแ้ต่ตน้ ส่งผลให้องคก์ร
ไดรั้บการพฒันาอยูต่ลอดเวลาทนัตามการเปลี$ยนแปลงของสังคม ประเทศ และโลก 

 เบิร์น (Burns. 1978 : 20) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นกระบวนการ

ซึ$ งผูน้าํ และผูต้ามต่างยกระดบัซึ$ งกนัและกนัในดา้นศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงขึนซึ$ งพลงัอาํนาจ
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ถูกยกขึน โดยภาวะผูน้าํนี จะสามารถดาํเนินการ ทาํให้จุดประสงคที์$วางไวอ้ยา่งชดัเจนประสบกบั

ความสาํเร็จในการเปลี$ยนแลงไดด้งัที$ตังใจ 
 แบส (Bass. 1985 : 14) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงคือ ผูที้$กระตุน้จูงใจ   

ผูต้ามใหก้ระทาํมากกวา่ที$คาดหวงั มีความเชื$อมั$นที$จะปฏิบติัเพื$อใหบ้รรลุผลตามที$ปรารถนา และใช้
ความพยายามเพื$อยกระดับความต้องการของผูต้ามให้เป็นลาํดับขันของความต้องการที$สูงขึ น      

ตามลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์

 เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
เป็นการแสดงพฤติกรรมของผูน้าํ ที$คอยกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื$อนาํองค์การมุ่งสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่มและการให้ความร่วมมือของกลุ่ม โดยมีการแสดงออกใน 6 ดา้นคือ การระบุ
วิสัยทัศน์ การเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การสนับสนุนเป็นรายบุคคล การกระตุ้น        
ทางปัญญา การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม และการคาดหวงัผลการปฏิบติังานในระดบัสูง 
 ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein. 2000 : 150 - 151)  กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงเป็นพฤติกรรมของผูน้าํที$กระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้กระทาํมากกว่าที$ไดต้ัง
ความคาดหวงัไว ้
 เดสเลอร์ (Dessler. 1998 : 202) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็น
กระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อการเปลี$ยนแปลงที$สําคญัในเรื$องทศันคติและขอ้สมมติฐานของสมาชิก
ขององคก์ารและต่อการสร้างความผกูพนั สาํหรับพนัธกิจ วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ขององคก์าร 
 ยลูค ์(Yukl. 1998 : 20) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$สร้างความผกูพนัต่อจุดประสงค์
ขององคก์ารและเพิ$มพลงัอาํนาจใหแ้ก่ผูต้าม เพื$อที$จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดประสงค ์
 โรเบริตส์ (Robert. 1984 : unpaged ; อา้งถึงใน คาํนึง  ผุดผ่อง.  2547 : 38) กล่าวไวว้่า      

ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงทังในดา้นการสร้างบารมี การกระตุน้เชาวปั์ญญา 
การคาํนึงถึงเอกบุคคล มีผลต่อการพฒันาประสิทธิผลของหน่วยงานเป็นอย่างมาก อาทิ โรงเรียน   

ไดมี้ความคิดเชิงนวตักรรม มีแผนงาน และโครงงานใหม่มากมาย เป้าหมายองค์การและบุคลากร

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรมีความรู้อยากสนับสนุนและสนใจต่อภารกิจของโรงเรียน     
เป็นตน้ 

 ส รุป ไ ด้ว่ า  ภา วะ ผู ้นํา ก า ร เป ลี$ ย นแปล ง  (Transformational Leadership)  หม า ย ถึ ง          
พฤติกรรม การบริหารงานของผูน้าํโดยใช้ความสามารถในการจูงใจผูป้ฏิบติังานให้กระทาํหรือ

ปฏิบติังานไดม้ากกว่าที$ผูต้ามคาดหวงัไว ้สร้างความผูกพนัต่อองค์การและผูน้าํแสดงคุณลกัษณะ   
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ที$เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผูต้ามโดยก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงศักยภาพ          

การทาํงานและพฤติกรรมขององคก์าร 

 ความสําคัญของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูป้ฏิบติังาน เป็นบุคลสําคญัในการเชื$อมโยงกบัผูป้ฏิบติัการ   
การนาํนโยบายสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานและนาํองคก์ร
ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ$ งผูที้$จะสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นผูที้$มี
ภาวะผูน้ําที$ดีและเหมาะสม เป็นผูที้$มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเริ$มสร้างสรรค์สามารถใช ้    
สติปัญญาคิดหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาองคก์รและแกไ้ขปัญหา ขยายการปฏิบติังานให้กวา้งขวางขึน 
มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน สร้างความมั$นใจให้เกิดขึนในกลุ่มผูป้ฏิบติังานเพื$อให้การดาํเนินงาน
ประสบกับความสําเร็จ โดยคุณภาพของผูน้ํานันสามารถจะดูได้จากบุคลิกลักษณะ จากทกัษะ    
ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมที$เหมาะสมในการแสดงออกมีความสามารถ  มีความรู้ดา้นการจดั
ระบบงาน และมีทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ใชภ้าวะผูน้าํที$เหมาะสมกบัองคก์ร สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล จูงใจให้บุคลากรทาํงานด้วยความเสียสละเพื$อส่วนรวม บริหาร
ทรัพยากรที$มีอย่างจาํกัดภายใต้สภาวการณ์ที$ เปลี$ยนแปลงไปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั น       
แนวทางที$จะทาํใหเ้กิดภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ$งในปัจจุบนั 
 สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2549 : 326 - 327) ไดน้าํเสนอภาวะผูน้าํที$สําคญัของผูน้าํ               
เชิงการเปลี$ยนแปลงไว ้ไดแ้ก่ 
 1. มีอิทธิต่อความคิด (Idealized Influence) ต่อผูต้าม เนื$องจากผูน้าํมีบารมี (Charism) 
หมายถึง มีความดีอยูใ่นตวั น่าเคารพนบัถือ มีความสํานึกในส่วนรวม น่าเชื$อถือไวว้างใจไดมี้ความ
เสมอตน้เสมอปลาย มีความคิดที$ชดัเจน สามารถกาํหนดแนวทาง และทิศทางของตนเองที$จะกา้วไปได ้
ผูต้ามจึงชื$นชม เคารพนบัถือ ไวว้างใจ และเชื$อมั$นอยา่งแรงกลา้ ผูน้าํจะสร้างแรงดลใจให้เกิด          
แก่ผูต้าม 
 2. คาํนึงถึงผูต้ามในระดบับุคคล (Individualize Consideration) โดยให้การสนบัสนุน   
ใหค้วามสาํคญักบัผูต้าม ใหเ้กียรติ ดูแลและปฏิบติัต่อผูต้ามอยา่งเห็นความสาํคญั รับฟังความคิดเห็น
อยา่งสนใจ จึงทาํให้ทุกคนยอมรับ ยอมตาม ทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ เพื$อการเปลี$ยนแปลงที$ยิ$งใหญ่
ขององคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 3. กระตุน้ปัญญาของผูต้าม (Intellectual Stimulation) คือ กระตุน้ให้เกิดการพฒันาการ

เติบโต เกิดการเปลี$ยนแปลงทางปัญญาและอารมณ์ เปลี$ยนแปลงในความเชื$อและค่านิยมตลอดจน

ความสามารถของผูต้าม ให้โอกาสแต่ละบุคคล และเป็นพี$เลี ยงให้ในโอกาสที$เหมาะสมผูน้าํจะมี
พฤติกรรมที$กระตุน้ผูต้ามให้เกิดการตระหนัก และรับรู้ในปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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กระตุ้นให้คิดในมุมมองใหม่ ๆ จะได้มีพลังปัญญาในการช่วยกนัพลิกฟื นองค์กรให้ประสบ      

ความสาํเร็จเพราะผูน้าํคนเดียวไม่สามารถพลิกฟื น หรือสร้างการเปลี$ยนแปลงได ้
 4. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพื$อให้ผูต้ามมีแรงบนัดาลใจ (Inspirational 

Motivation) มีความกระตือรือร้น และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี โดยผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม
มองเห็นและผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ของผูน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ$งการนําองค์กรสู่การเปลี$ยนแปลง

สามารถมองการณ์ไกลและสามารถรับรู้การเปลี$ยนแปลงที$จะเกิดขึนในสภาพแวดลอ้มไดเ้ร็ว 

 5. เป็นผูน้าํในการเปลี$ยนแปลงที$สําคญั ให้เกิดขึนกบัองคก์ร เช่น การพลิกฟื นองคก์ร   
ให้ประสบความสําเร็จ องค์กรจะตอ้งการผูน้าํประเภทนี เป็นอย่างมาก เพื$อให้องค์การอยู่รอด       
โดยเฉพาะอยา่งยิ$งในช่วงที$เกิดเหตุการณ์วิกฤต มีความผนัผวน ความไม่แน่นอนสูง เกิดวิกฤตศรัทธา
จากประชาชน 
 มูชินสกาย (Muchinsky. 1997 : 373)  ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นกระบวนการ          
ที$มีอิทธิพลต่อการเปลี$ยนแปลงเจตคติ และสมมุติฐานของสมาชิกในองคก์าร สร้างความผูกพนั     
ในการเปลี$ยนแปลงวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ที$สําคญัขององค์การ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง    
เกี$ยวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้าํที$มีต่อผูต้าม แต่อิทธิพลนันเป็นการให้อาํนาจแก่ผูต้ามให้กลบักลาย  
มาเป็นผูน้าํ และผูที้$เปลี$ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการของการเปลี$ยนแปลงองค์การ ดงันัน
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจึงไดรั้บการมองว่าเป็นกระบวนการที$เป็นองค์รวม และเกี$ยวขอ้งกบั   
การดาํเนินการของผูน้าํในระดบัต่าง ๆ ในหน่วยยอ่ยขององคก์าร  
 สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

ซึ$ งผูบ้ริหารจะมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเริ$มสร้างสรรค์  มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน   
มีทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีการใช้ภาวะผูน้ําที$เหมาะสมกบัองค์กร สอดคล้องกับ   

สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล สามารถจูงใจให้บุคลากรทาํงานด้วยความเสียสละ เพื$อส่วนรวม       
เพื$อการเปลี$ยนแปลงขององคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 แนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบัภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 จากการศึกษาเกี$ยวกบัทฤษฏีผูน้าํการเปลี$ยนแปลงซึ$ งเป็นทฤษฏีผูน้าํแนวใหม่ที$มีชื$อเสียง
และเป็นที$ยอมรับในปัจจุบนัซึ$ ง (รัตติกรณ์  จงวศิาล. 2551 : 168 - 183) ไดก้ล่าวไวว้า่ ก่อนจะมาเป็น
แนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง ทฤษฏีภาวะผูน้าํที$เริ$ มต้นมาก่อนคือทฤษฏีภาวะผูน้ํา      
เชิงบารมี (Charismatic Leadership) โดย วีเบอร์ (Max Weber) ในทศวรรษที$ 1920 ไดเ้สนอทฤษฏี
ภาวะผูน้าํเชิงบารมี เมื$อผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี ค.ศ.1947 ไดก้ระตุน้ความสนใจ
ของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ที$ศึกษาด้านภาวะผูน้ํา ต่อมาในทศวรรษที$ 1980 นักวิจยั      
ทางจิตวทิยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอยา่งมากต่อภาวะผูน้าํเชิงบารมีนี  เนื$องจากในช่วง
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ทศวรรษนันเกิดการแปรรูปและมีการฟื นฟูองค์กรต่าง ๆ อย่างมากและผูบ้ริหารองค์การต่าง ๆ   
อยา่งและมรผูน้าํดาํเนินต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกนัวา่ มีความตอ้งการและจาํเป็นตอ้ง    
มีการและจาํเป็นต้องมีการเปลี$ยนแปลงในการดาํเนินการแปรรูปและมีการฟื นฟูองค์กรต่าง ๆ    
อย่างมากและผูบ้ริหารองค์การต่าง ๆ อย่างมากและผูบ้ริหารองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการ
ยอมรับกนัวา่ มีความตอ้งการและจาํเป็นตอ้งมีการเปลี$ยนแปลงในการดาํเนินการเรื$องต่าง ๆ เพื$อให้
องค์การสามารถอยู่ในสถานะอยู่ได้สภาวะที$มีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูง โดยแบส ได้ระบุ          
ขอ้จาํกดับางประการของผูน้าํเชิงบารมีและไดแ้นะนาํให้มีการขยายทฤษฏีให้ครอบคลุมถึงลกัษณะ
เสริมพฤติกรรมตวับ่งชี บารมี สภาพแวดลอ้มที$เอืออาํนวย เช่น ผูน้าํเชิงบารมีมกัจะเกิดขึนในการที$ 
ที$การใช้อาํนาจแบบปกติล้มเหลว ในการจดัการกับวิกฤติการณ์และยงัเป็นที$น่าสงสัยเกี$ยวกับ        
ค่านิยมและความเชื$อดั$งเดิมของผูน้าํแบบนี  ดงันันต่อมาในทฤษฎีผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของแบส   
ไดใ้ชค้าํวา่การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคาํวา่ การสร้างบารมี  (Charisma) 
ซึ$ งหมายถึง การมีอิทธิพลเกี$ยวกบัอุดมการณ์ที$ระดบัสูงสุดของจริยธรรม คือ ความไม่เห็นแก่ตวั    
ซึ$ งทังผูน้าํและผูต้ามจะมีการอุทิศตวัอย่างดีที$สุดเท่าที$จะสามารถทาํได้ โดยแบส  ได้ให้เหตุผล       
ในการใชค้าํวา่การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ แทนคาํวา่การสร้างบารมี เนื$องจาก 1) การสร้างบารมี 
เป็นตวัแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลองซึ$ งมีลกัษณะเป็นการโออ้วด
หรือแสดงความตื$นเตน้เกินจริง 2) การสร้างบารมี  มีความสัมพนัธ์มากเกินไปกบัการปกครอง   
แบบเผด็จการและความเป็นผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเทียม เช่น ฮิตเลอร์ (Hill) มุสโสลินี (Mussolini)  
3) สําหรับผูว้ิจยับางคน เช่น เฮาส์ (House) ไดก้ล่าวว่า การสร้างบารมีคือ การรวมภาวะผูน้าํการ
เปลี$ยนแปลงทังหมด ตังแต่การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญาและการคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ดงันันในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงคบ์างงานวิจยัของแบส จึงใชค้าํวา่ การมีอิทธิพล 
อยา่งมีอุดมการณ์ แทนคาํวา่ การสร้างบารมี 
 หลงัจากเกิดทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงบารมีแลว้ ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฏีเกี$ยวกบัภาวะ
ผูน้าํแนวใหม่ขึน คือ ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership) ที$ไดมี้การ
กล่าวถึงคือ ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของเบอร์นในปี ค.ศ. 1978 และแบสในปี ค.ศ. 1985 
แต่ทฤษฏีที$ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฏีภาวะผูน้ําที$มีประสิทธิภาพและมีงานวิจยัที$เกี$ยวขอ้ง
สนับสนุนมากมาย รวมทั งมีการฝึกอบรมเพื$อพฒันาภาวะผูน้ําตามทฤษฏีด้วย คือ ภาวะผูน้ํา         
การเปลี$ยนแปลงแบส  โดยแนวคิดทฤษฏีทังสองทฤษฏีมีดงันี คือ ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
(Transformational Leadership Theory) ของเบิร์น  ในทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงตอนเริ$มตน้      
ไดรั้บการพฒันามาจากการวิจยัเชิงบรรยายผูท้าํทางการเมือง โดยเบอร์นไดอ้ธิบายภาวะผูน้าํในเชิง
กระบวนการที$ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูต้ามและในทางกลบัผูต้ามก็ไดส่้งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรม
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ของผูน้าํเช่นเดียวกนั ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมองได้ทังในระดบัแคบที$เป็นกระบวนการที$ส่ง
อิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual)  และในระดบักวา้งที$เป็นกระบวนการใชอ้าํนาจเพื$อเปลี$ยนแปลง
สังคมและปฏิรูปสถาบนั ในทฤษฏีของเบอร์น  ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงพยายามกระดบัของการตระหนกัรู้
ของผูต้าม โดยการยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึน เช่น ในเรื$องเสรีภาพ 
ความยุตธรรม ความเท่าเทียมกนั สันติภาพ และมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลวั
ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉารายา ผูน้ําจะทาํให้ผูต้ามก้าวขึ นจาก ตวัตนในทุก ๆ วนั (Everyday 
Selves) ไปสู้ ตวัตนที$ดีกวา่ (Better Selves) โดยเบิร์นมีแนวคิดวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงอาจจะมี
การแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้นองค์การในทุก ๆ ตาํแหน่ง ซึ$ งอาจจะเป็นผูน้าํหรือเป็นผูต้าม และอาจจะ
เกี$ยวกบัคนที$มีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สูงกว่าหรือตํ$ากว่าก็ได ้เบิร์นเห็นว่าภาวะผูน้าํเป็นปฏิสัมพนัธ์
ของบุคคลที$มีความแตกต่างกันในด้านอาํนาจ ระดับแรงจูงใจ และทกัษะเพื$อไปสู่จุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั ซึ$ งเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะคือ 
 1. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ที$ผูน้าํติดต่อ    
ผูต้าม เพื$อแลกเปลี$ยนผมประโยชน์กนัและกนั ผูน้าํจะใช้รางวลัเพื$อตอบสนองความตอ้งการและ
เพื$อแลกเปลี$ยนกบัความสาํเร็จในการทาํงานถือวา่ผูน้าํและผูต้ามมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัขันแรก
ตามทฤษฎีความตอ้งการเป็นระดบัขันของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierachy Theory) 
 2. ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลง(Transformational Leadership) ผูน้ ําจะตระหนักถึง     
ความต้องการและแรงจูงใจของผู ้ตาม ผู ้นําและผู ้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับ         
ความตอ้งการซึ$ งกนัและกนัก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงสภาพทังสองฝ่าย คือ เปลี$ยนผูต้ามไปเป็นผูน้าํ 
การเปลี$ยนแปลง  และเปลี$ยนผูน้ําการเปลี$ยนแปลงไปเป็นผูน้ําแบบจริยธรรม กล่าวได้ว่าผูน้ ํา       
การเปลี$ยนแปลงจะตระหนักถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะกระตุน้ผูต้ามให้เกิดความสํานึก 
(Conscious) และยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามใหสู้งขึนตามลาํดบัขันความตอ้งการของมาสโลว ์
(Maslow) และทาํใหผู้ต้ามเกิดจิตสาํนึกของอดุมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ 
ความยติุธรรม ความเสมอภาค สันติภพและสิทธิมนุษยชน 
 3. ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจะเปลี$ยนผูน้าํแบบ
จริยธรรมอยา่งแทจ้ริงเมื$อผูน้าํไดย้กระดบัความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทัง

ผูน้าํและผูต้ามให้สูงขึน และก่อให้เกิดการเปลี$ยนแปลงทังสองฝ่าย อาํนาจของผูน้าํจะเกิดขึนเมื$อ
ผูน้าํให้ผูต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํให้ผูต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธี

ปฏิบติั สร้างจิตสาํนึกใหผู้ต้ามเกิดความตอ้งการในระดบัขันที$สูงกวา่เดิมตามลาํดบัขันความตอ้งการ 

มาสโลว ์(Maslow) หรือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคห์เบอร์ก (Kohlberg) แลว้จึงดาํเนินการ
เปลี$ยนแปลงสภาพทาํใหผู้น้าํและผูต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายที$สูงขึน 
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 จากทฤษฎีของเบิร์น นักวิชาการสําคญัคนหนึ$ งคือ แบส ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ําที$มี    
รายละเอียดมากขึ น เพื$ออธิบายกระบวนการเปลี$ยนแปลงสภาพในองค์การและได้ชี ให้เห็น        
ความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงแบบบารมี (Charismatic) และแบบแลกเปลี$ยน 
(Transactional) ซึ$ งแบสได้นิยามภาวะผูน้ําในแง่ของผลกระทบของผูน้ําที$ มีต่อตัวผูต้าม ผูน้ํา   
เปลี$ยนสภาพผูต้ามโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามหรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม
หรือโดยชักจูงให้พวกเขาเห็นองค์การมากกว่าการการสนใจของตนเอง (Self-interest) ผลจาก      
อิทธิพลเหล่านี ทาํให้ผูต้ามมีความเชื$อมั$นและเคารพในตวัผูน้าํ และได้รับการจูงใจทาํสิ$ งต่าง ๆ       
ได้มากกว่าที$คาดหวงัในตอนแรก โดยที$แบสเห็นว่าภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงเป็นมากกว่า           
คาํเพียงคาํเดียวที$เรียกวา่ บารมี (Charisma) บารมีไดรั้บการนิยามวา่เป็นกระบวนการซึ$ งผูน้าํส่งอิทธิพล
ต่อผูต้ามโดยการปลุกเร้าอารมณ์ที$เขม้แข็ง และความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้าํ แบสเห็นวา่ความมีบารมี
มีความจําเป็นแต่ไม่เพียงพอสําหรับภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลง ยงัมีส่วนประกอบที$สําคัญ             
อีกสามส่วนของภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงที$มีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุ้น           
ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized 
Consideration) และการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) ทังสามองคป์ระกอบรวมกบั
การสร้างบารมีเป็นองคป์ระกอบที$มีปฏิสัมพนัธ์กนั เพื$อสร้างความเปลี$ยนแปลงให้แก่ผูต้าม จะเห็นวา่
ผลที$ผสมผสานนีทาํใหผู้น้าํการเปลี$ยนแปลงแตกต่างกบัผูน้าํเชิงบารมี นอกจากนี มีผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
พยายามที$จะเพิ$มพลัง (Empower) และยกระดบัผูต้าม ในขณะที$ผูน้ ําเชิงบารมีหลายคนพยายาม        
ที$จะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและต้องคอยพึ$ งพาผูน้ําและสร้างความจงรักภกัดีมากกว่าความผูกผนั        
ในด้านแนวคิดของแบสให้นิยามภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงในทางที$กวา้งกว่าเบิร์น โดยไม่ใช่    
เพียงแค่การใชสิ้$งจูงใจ (Incentive) เพื$อให้มีความพยายามมากขึนแต่จะรวมการทาํให้งานที$ตอ้งการ
มีความชดัเจนขึนเพื$อการให้รางวลัตอบแทนและแบสยงัมองภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมีความแตกต่าง
จากภาวะผูน้าํการแลกเปลี$ยนแต่ไม่ใช่กระบวนการที$เกิดขึนแยกจากกัน ซึ$ งแบส ว่าในผูน้าํคน
เดียวกนัอาจใชภ้าวะผูน้าํทังสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลาที$แตกต่างกนัจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) จะเห็นว่า ภาวะผูน้าํ     
การเปลี$ยนแปลงนี พิจารณาจาก ลกัษณะของผูน้าํพฤติกรรม อาํนาจ รวมทังตวัแปรสถานการณ์        
ที$เกี$ยวขอ้ง ซึ$ งเป็นแนวคิดที$กวา้งกวา่แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํอื$น ๆ และผลจากการวิจยัเชิงประจกัษ์
และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู ้นําการเปลี$ยนแปลงพบว่า ผู ้บริหารหรือผู ้นําที$ มีภาวะผู ้นํา             
การเปลี$ยนแปลงสามารถทาํใหป้ระสิทธิผลของงานและองคก์ารสูงขึน (กระทรงศึกษาธิการ. 2550 : 3) 
 ต่อมาทฤษฎีของ แบส ไดป้รับปรุงใหม่โดย แบส และ อะโวลิโอ (Bass and Avolio.  

1990 : 207 ; อา้งถึงใน ธวชัชยั  หอมยามเยน็. 2548 : 48)  โดยมีการเพิ$มพฤติกรรมผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
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อีก 1 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) ซึ$ งเป็นพฤติกรรม

ของผูน้ําที$เกี$ยวกับการสื$อสารเพื$อดึงดูดใจสู่วิสัยทศัน์ โดยการใช้สัญลักษณ์เพื$อให้เกิดการใช ้   
ความพยายามของผูต้ามใหสู้งขึนและการที$ผูน้าํแสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมแก่ผูต้าม 

 เลทวูด และแจนทซี์$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510 ; อา้งถึงใน สุรชิน  วิเศษลา.  
2549 : 25) กล่าวว่า ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลงเป็นการแสดงพฤติกรรมของผูน้ําที$คอยกระตุ้น           
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื$อนาํองค์การมุ่งสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมายของกลุ่มและการให้ความร่วมมือ  
ของกลุ่ม โดยไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํของแบส (Bass.  1985 : 114 - 122) ใน 3 ประการคือ    
ความเสน่หา การกระตุน้ทางปัญญา การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอีกทังยงัไดศึ้กษารูปแบบ
ภาวะผูน้าํของแบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 207) ซึ$ งเพิ$มอีก 1 ประการ คือ         
การสร้างแรงบนัดาลใจ แลว้นาํงานวิจยัที$ศึกษาทังหมดนันมาปรับใช ้ในวงการศึกษา โดย ศึกษาถึง
องค์ประกอบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้6 ประการ มีการแสดงออกใน 6 ดา้น คือ การระบุวิสัยทศัน์
อย่างชัดเจน การเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล    
การปลุกเร้าทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที$เหมาะสมและการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้าม
ในระดบัสูง 
 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
 เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6 ; อา้งถึงใน ธวชัชัย  หอมยามเย็น.  2548 : 48) ได้ระบุ               
องคป์ระกอบของผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้3 ประการคือ 
 1. ความเสน่หา หรือเรียกอีกอยา่งหนึ$งวา่อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) 
คือ พฤติกรรมที$สามารถกระตุน้ความรู้สึกด้านอารมณ์ของผูต้ามให้สูงขึน ก่อให้เกิดการเรียนแบบ 
และผกูพนัต่อตวัผูน้าํ 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) คือ พฤติกรรมของผูน้าํในการ
ทาํความเข้าใจกับปัญหาได้ดี จนสามารถทาํให้ผูต้ามมองเห็นปัญหาดังกล่าวจากมุมมองใหม่        
ของตนไดเ้อง 
 3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC ) คือ         
พฤติกรรมของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นในการจดัการหรือทาํงาน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่   
ผูร่้วมงานหรือผูต้ามเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล
เป็นพี$เลียงคอยใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง 
 สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์  (2545 : 2) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ (Transformational 
Leadership)  เป็นภาวะที$มุ่งเนน้อนาคตและมุ่งที$จะทาํให้เกิดการเปลี$ยนแปลงเป็นสําคญั เนื$องจาก
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เปลี$ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเกิดขึ นพร้อมกับทุกหนทุกแห่งจึงกระทบต่อการดํารงชีวิต         
ของมนุษยย์ากที$จะหลีกเลี$ยงได้ ดงันัน คุณลกัษณะ และ ทกัษะความเป็นผูน้าํแบบเปลี$ยนสภาพ    
จึงเป็นสิ$ งจําเป็นสําหรับคนทุกวงการที$ปรารถนาก้าวทันโลก ภาวะผู ้นําแบบเปลี$ยนสภาพ     
ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นการเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรม (Role Modeling) 

 2. ดา้นการสร้างแรงจูงใจ (Inspirational Motivation) 

 3. ดา้นภาวะผูน้าํเชิงวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 

 4. ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์ในฐานะเอกบุคคล (Individualized Consideration) 

 5. ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 

 6. ดา้นการดาํรงไวซึ้$ งอาํนาจส่วนบุคคล ( Maintaining a Source of Personal Power) 

 สมยศ นาวกีาร (2540 : 225 - 226)  กล่าววา่  ผูน้าํแห่งการปรับเปลี$ยน หรือผูน้าํเชิงปฏิรูป
จะพยายามเปลี$ยนแปลงทังองคก์รจากสภาวะหรือวฒันธรรมหนึ$ง ไปเป็นสภาวะหรือวฒันธรรม  
อีกอยา่งหนึ$ง ความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปจะเกี$ยวพนักบัความเป็นผูน้าํเชิงบารมีสูงมาก เพราะวา่ผูน้าํ  
เชิงปฏิรูปจะสร้างความรู้สกของความไวว้างใจ และความศรัทธาที$เขม้แขง็ดงันันเขาสามารถกระตุน้
การปฏิรูปหลายอยา่งภายในวฒันธรรมขององคก์รได ้ ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะปฏิบติังานที$สําคญัหลายอยา่ง 
ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะเพิ$มความตระหนักของผูต้ามต่อปัญหาและผลที$ตามมาของปัญหาขององค์กร 
สมาชิกองคก์รจะตอ้งเขา้ใจปัญหาที$มีลาํดบัความสําคญัสูงต่อองคก์ร และอะไรจะเกิดขึนถา้ปัญหา
ไม่ไดถู้กแกไ้ขใหส้าํเร็จ ผูน้าํเชิงปฏิรูปจะสร้างวิสัยทศัน์ของสิ$งที$องคก์รควรจะเป็น สร้างความผกูพนั
ต่อวิสัยทศัน์นันทั$วทังองค์กร และสนับสนุนการเปลี$ยนแปลงทั$วทังองกรที$สนับสนุนวิสัยทศัน์   
องคป์ระกอบที$สาํคญัของกระบวนการปฏิรูปมีหลายอยา่งคือ 
 1. การสร้างวสิัยทศัน์ (Visioning) คือ ความสามารถของผูน้าํที$จะสร้างวสิัยทศัน์หรือมอง
อนาคตขององค์กรอย่างชัดเจน การสร้างวิสัยทศัน์อาจจะมีรูปแบบมากว่าหนึ$ งอย่าง แทนที$จะ
เรียกร้องให้บุคลทุกคนภายในองค์กรมุ่งไปตามแผนที$เส้นทางวิสัยทศัน์ของผูน้าํ ผูน้าํเชิงปฏิรูป
อาจจะพยายามให้บุคคลแต่ละคนมีวิสัยทศัน์ของเขาเอง ดงัที$ ผูบ้ริหารคนหนึ$ งไดก้ล่าววา่ ผูน้าํ
รับผิดชอบไม่เพียงแต่การมีวิสัยทศัน์เท่านัน แต่จะต้องรับผิดชอบกระบวนการของการสร้าง
วสิัยทศัน์ทั$วทังองคก์รอีกดว้ย 
 2. การสร้างค่านิยม (Valuing) คือ ผูน้าํจะกาํหนดค่านิยมพืนฐานของการปฏิรูปองคก์ร
ขึนมาค่านิยมเหล่านี จะถูกใช้เป็นแบบจาํลองโดยผูน้าํ และไดถู้กยึดถือไวอ้ยา่งสมํ$าเสมอเมื$อผูน้าํ
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และผูต้ามมุ่งที$จะบรรลุวิสัยทศัน์ ค่านิยม พฤติกรรมของผูน้าํจะถูกรู้สึกทั$วทังองคก์ร และมุ่งไปสู่
การปฏิบติัทั$วทังองคก์รดว้ย 
 3. การถ่ายทอดและการบนัดาลใจ (Articulating and Inspiring) คือ ความสามารถของ    
ผูน้าํในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ให้เป็นถอ้ยคาํเชิงปฏิบติัที$เห็นไดช้ดั และมีคุณสมบติัที$เร้าใจผูต้าม 
หรือทาํใหพ้วกเขาตอ้งการร่วมทีมงาน 
 4. การกระจายอาํนาจและการติดต่อสื$อสาร (Empowering and Communication) หวัใจ
ของความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูปคือ ความสามารถของผูน้าํที$จะบนัดาลความเชื$อของผูต้ามว่าพวกเขา
สามารถมีส่วนช่วยอย่างสําคญัต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ ซึ$ งจะเกี$ยวพนักบัการกระจายอาํนาจให้แก่     
ผูต้ามด้วยการให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตัวพวกเขามีคุณค่า และช่วยให้พวกเขาได้ใช้ขีด
ความสามารถส่วนบุคคลอยา่งเต็มที$ เพื$อที$จะเผชิญกบัความทา้มายใหม่ ๆ ผูน้าํจะพฒันาผูต้ามดว้ย       
การแก้ปัญหาร่วมกัน และการมอบหมายงานซึ$ งจะช่วยให้ผูต้ามมีความเชื$อมั$นตนเองสูงขึ น         
การกระจายอาํนาจจะถูกสนบัสนุนดว้ยความเตม็ใจของผูน้าํที$จะทาํงานร่วมกนั 
 วิโรจน์  สารรัตนะ  (2546 : 76 - 77)  กล่าววา่ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นผูที้$จูงใจให้บุคคล
อื$นปฏิบติัหนา้ที$เกินกวา่ความคาดหลงัตามปกติ มุ่งไปที$ภารกิจงานกวา้งๆดว้ยความสนใจที$เกิดขึน
ภายในตน มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ ดงันี  
 1. การสร้างบารมี (Charisma) หมายถึง ความสามารถของผูน้ําที$จะสามารถสร้าง     
ความภูมิใจ ความศรัทธา และการยอมรับจากผูอื้$น 
 2. การยอมรับในคุณค่าในตวับุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ความพยายาม
จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผูอื้$น ใส่ใจในความต้องการของแต่ละบุคคล และปฏิบัติต่อผู ้อื$น         
อยา่งมนุษยที์$มีคุณค่า 
 3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
เพื$อใหผู้อื้$นไดคิ้ดทบทวนในสิ$งที$ทาํอยูเ่ดิม กระตุน้ให้มองปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุน้ให้คิด
สร้างสรรคสิ์$งใหม่ ๆ 
 จอร์น  อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr. 2000 : 457 - 470 ; อา้งถึงใน 
นิตย ์สัมมาพนัธ์. 2546 : 54 - 55) กล่าววา่ คุณภาพของผูน้าํ ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงันี  
 1. มีวิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึง มีความคิด ความสามารถในการหยั$งรู้ ทิศทาง รวมทัง    
มีความสามารถสื$ อความหมายถึงผูอื้$นอย่างได้ผลดี นอกจากนั นยงัสามารถสร้างความตื$นใจ          
ในการทาํฝันร่วมกนัใหเ้ป็นจริง 
 2. การมีบารมี (Charisma) คือ ความเก่ง ดี มีเสน่ห์ จนเร้าใจให้บุคคลอื$นให้มี            
ความกระตือรือร้น ศรัทธา จงรักภักดี  ภาคภูมิใจ และไวว้างใจด้วยการใช้อาํนาจความนิยม 
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(Reference Power) คือ อาํนาจที$เกิดจากตวับุคคลที$ได้รับการนิยมยกย่อง จนกระทั$งคนอื$น         
อยากเป็นพรรคพวกหรือผูต้าม และอาํนาจที$เกิดจากเสน่ห์ที$จบัถูกจุดอารมณ์ของคนจาํนวนมาก 
 3. การแสดงนยัของความเป็นเลิศ (Symbolism) มีการคน้หาบุคคลดีเด่น แลว้มอบรางวลั 
จดัใหมี้การฉลองความเป็นเลิศ 
 4. การเอือเฟื ออาํนาจ (Empowerment) มีการช่วยเหลือผูต้ามให้ได้รับการพฒันา 
สนับสนุน ขจัดปัญหาอุปสรรคในการดําเนิน มีการเปิดโอกาสให้ผูต้ามมีส่วนมอบหมายงาน          
ที$น่าสนใจ และทา้ทายความสามารถอยา่งแทจ้ริง 
 5. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ความพยายามและ       
ความสามารถสร้างความรู้สึกกับงานให้เกิดขึ นในบรรดาผูต้ามด้วยการทาํให้ลูกน้องตระหนัก       
ในปัญหาต่าง ๆ และปลุกระดมจินตนาการเพื$อให้ได้มาซึ$ งแนวทางการปฏิบติัการแก้ไขปัญหา        
ที$มีคุณภาพสูงขึน 
 6. ความซื$อสัตยถื์อมั$น (Integrity) มีความซื$อสัตยแ์ละน่าเชื$อถือไวว้างใจมีพฤติกรรม      

ที$มุ่งมั$นรักษาความดี มีจริยธรรมอยา่งสมํ$าเสมอไม่เสื$อมคลายอนัเกิดจากจิตใจที$ดีงามและสามารถ

รักษาคาํมั$นสัญญา พนัธะผกูพนัดว้ยการติดตามผลแบบไม่ลดละ 

 แบส และอะโวลิโอ (Bass  and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 
2551 : 189 - 191) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้าํเต็มรูปแบบโดยใชเ้ครื$องมือวดัภาวะผูน้าํพหุองคป์ระกอบ
และใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้าํตามรูปแบบ (Model of the full Range of Leadership)  
4 ประการหรือที$เรียกวา่ “4 I’s”  ดงันี  
 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้ําเชิงบารมี (Idealized Influence of 
Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํที$มีเป้าหมายที$เป็นอุดมการณ์       
มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  กลา้ที$จะทาํในสิ$งใหม่ ๆ  โดยมีความเป็นมิตร  จริงใจ  มีคุณธรรม  
นาํทีมงานไปสู่ความสาํเร็จที$ตังไว ้ ผูต้ามมีความศรัทธา  เลื$อมใส  ภกัดี  ผูต้ามที$ผูน้าํตังความคาดหวงัไว ้
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) หมายถึง การที$ผูน้าํจะ

ประพฤติในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย

และทา้ทายในเรื$องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา     

มีการแสดงออกซึ$งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม

สัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจน ผูน้าํ   

จะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้ําจะแสดงความเชื$อมั$น    

และแสดงให้เห็นความตังใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้าม
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มองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันา

ความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว   

 3. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที$ผูน้าํมีการกระตุน้      

ผูต้ามให้ตระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ที$เกิดขึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ 

มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพื$อหาขอ้สรุปใหม่ที$ดีกวา่เดิม เพื$อทาํใหเ้กิดสิ$งใหม่และสร้างสรรค ์  

 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้าํจะมี

ความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํให้

ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นที$ปรึกษา (Advisor) ของผู ้

ตามแต่ละคนเพื$อการพฒันาผูต้าม ผูน้ําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล           

เพื$อความสัมฤทธิZ ผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ําจะพฒันาศักยภาพของผู ้ตามและเพื$อร่วมงาน           

ใหสู้งขึน   

 เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 512 - 534 ; อา้งถึงใน สุรชิน  วิเศษลา. 

2549 : 25) ไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงไว ้6 ประการ คือ การระบุวิสัยทศัน์

อย่างชัดเจน การเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่มการให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล    

การปลุกเร้าทางปัญญา การเป็นแบบอย่างที$เหมาะสมและการคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้าม

ในระดบัสูง 

 1. การระบุวิสัยทศัน์  (Identifying and Articulating a Vision) เป็นพฤติกรรมอยา่งหนึ$ง

ของผูบ้ริหารที$สร้าง อธิบาย และสร้างความเข้าใจ ระบุถึงสิ$ งที$เกิดขึนในอนาคตว่าสถานศึกษา      

จะปรับเปลี$ยนพฒันาอย่างไร อีกทั งการระบุวิสัยทศัน์นี จะส่งผลไปที$ผูใ้ต้บงัคับบญัชาให้เป็น          

ผูมี้วิสัยทศัน์ตามไปด้วย วิสัยทศัน์ (Vision) ของผูน้ําทุกคนมีศกัยภาพพอที$จะสร้างวิสัยทศัน์       

ขององคก์ารขึน ทาํหนา้ที$เสมือนผูน้าํที$ตอ้งนาํผูร่้วมงานทังหลายไปสู่สถานที$ใหม่และมีความสามารถ

ในการแปรเปลี$ยนให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริง ดว้ยเหตุนี ภาวะผูน้าํของผูน้าํยุคใหม่จึงตอ้งเป็น   

ผูส้ร้างวิสัยทศัน์ เป็นผูรั้กษาฝันขององค์การและเป็นผูที้$มีวิสัยทศัน์ที$สะทอ้นอยู่ในวตัถุประสงค ์ 

ขององคก์าร ผูน้าํตอ้งเป็นผูบ้ริหารความฝัน (Manage the Dream) แห่งวสิัยทศัน์นัน 

 2. การเกือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the Acceptance of Group Goals) 

ในที$นี หมายถึง ความสามารถในการยอมรับ ไดแ้ก่ เป็นบุคคลที$ผูอื้$นสามารถยอมรับไดพ้อสมควร 

ตวัอยา่งเช่น เป็นบุคคลที$เพื$อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนบุคคลทั$วไป

สามารถยอมรับไดว้า่ เป็นคนที$มีความรู้ความสามารถ มีความตังใจมุ่งมั$นที$จะทาํงานให้สําเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี ทังนี บุคคลที$จะเป็นที$ยอมรับของผูอื้$นได้ควรเป็นผูที้$ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้$น      
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ไม่ยึดตนเป็นที$ตั ง ไม่ยึดมั$นถือมั$นหรือมีอคติสูงเกินไป อีกทังยงัควรเป็นผูมี้มนุษย์สัมพนัธ์ดี            

รู้จกัการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าผูอื้$นและรู้จกัการให้เกียรติผูอื้$น เพื$อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน

ร่วมกนั 

 3. การสนับสนุนเป็นรายบุคคล (Providing Individual Support) เป็นพฤติกรรม          

ของผูบ้ริหารที$แสดงให้เห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ชี ให้เห็นถึงความเคารพต่อสมาชิก          

ในสถานศึกษา การให้ความสนใจในผลการปฏิบติังาน ความรู้สึกและความต้องการส่วนตน       

ของบุคลากรทุกคน การติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลมีการเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน 

สอนงานให้แก่ผูป้ฏิบัติหรือผูต้าม วิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล      

คอยเป็นพี$เลี ยงในการทาํงาน ส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานให้มีการพฒันาตนเองในทุกดา้น มีความชื$นชม

และยินดีแก่ผูร่้วมงานที$ประสบความสําเร็จให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานที$ทาํงานไม่ประสบความสําเร็จ 

คอยชีแนะจุดบกพร่องต่าง ๆ 

 4. การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารในการสร้าง

ความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาในเรื$องของการทบทวนตรวจสอบการทาํงานของตนเอง

ในปัจจุบนั วา่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลายดว้ยวิธีการ

ที$แตกต่างไปจากเดิมการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยให้ขอ้เท็จจริงความรู้ หลกัการ 

แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ร่วมทังกิจกรรม กลวิธี โครงการ ขอ้เสนอแนะ โดยเสนอความคิดอยา่งเปิดเผย

ตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคดัค้านโต้แยง้ พยายามเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรมดั$งเดิม       

และเนน้จุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์าร 

 5. การเป็นแบบอยา่งที$เหมาะสม (Providing an Appropriate Model) เป็นพฤติกรรม  

ของผูบ้ริหารที$พยายามสร้างตัวอย่างที$ดีให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้กระทาํตามในเรื$ อง           

ของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนาํ ตกัเตือน ควบคุม กาํกบัดูแลบุคลากรในสถานศึกษา การที$จะ

ปฏิบติัหนา้ที$ดงักล่าวให้ไดผ้ลดี ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอยา่งที$ดี มิฉะนันคาํแนะนาํ

ตักเตือนหรือการกํากับดูแลของผู ้ปฏิบัติจะขาดความสําคัญ ไม่เป็นที$ยอมรับของบุคลากร               

ในสถานศึกษา ผูบ้ริหารที$ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที$ดีในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ จะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทาํให้เกิดความเชื$อถือศรัทธา

ต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยความพอใจ 

 6. การคาดหวงัผลการปฏิบติังานที$เป็นเลิศ (High Performance Expectations) เป็นพฤติกรรม

ที$ผูน้าํแสดงออกถึงความคาดหวงัในผลการปฏิบติังานที$ดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบติังานที$ดี
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จากบุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน มีการทาํงานเป็นทีม การสร้างสรรค์

ในสิ$งที$ทาํ 

 จากองค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ขา้งต้น        

ผูว้ิจ ัยจะนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักสําหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั งนี           

ดงัแสดงตาราง 2 

 
ตาราง  2  การสังเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง 
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1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ � � � � � � � 7 
2. การกระตุน้ทางปัญญา  � � � � �  � 6 
3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  �  � � �  � 5 
4. การเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรม  �  � �   3 
5. การสร้างแรงจูงใจ  � �  � �  4 
6. การดาํรงไวซึ้$ งอาํนาจส่วนบุคคล     �   1 
7. การสร้างค่านิยม      �  1 
8. การกระจายอาํนาจและการติดต่อสื$อสาร  �    �  2 
9. การเกือกลูการยอมรับเป้าหมายกลุ่ม    �    1 
10. การคาดหวงัผลการปฏิบติังานที$เป็นเลิศ    �    1 

 
 จากตาราง  2  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงพบว่า               
มีองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงจาํนวน 10 องคป์ระกอบสําหรับการศึกษาวิจยัครั งนี  
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ผูว้จิยัไดใ้ช ้หลกัเกณฑพ์ิจารณาจากความถี$ขององคป์ระกอบที$สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการ
ที$มีความถี$ในระดบัสูง ได้องค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$จะใช้เป็นกรอบแนวคิด   
ในการวจิยัในการศึกษาวจิยัครั งนี  จาํนวน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
 2. การกระตุน้ทางปัญญา  
 3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 4. การสร้างแรงจูงใจ 
 จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถนาํมาสรุปความหมายขององคป์ระกอบไดด้งันี  
 1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

  แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล.  
2551 : 189 - 191) กล่าวว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผูน้าํเชิงบารมี (Idealized 

Influence of Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํที$มีเป้าหมาย            

ที$เป็นอุดมการณ์  มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  กลา้ที$จะทาํในสิ$งใหม่ ๆ  โดยมีความเป็นมิตร  
จริงใจ มีคุณธรรม นาํทีมงานไปสู่ความสาํเร็จที$ตังไว ้ผูต้ามมีความศรัทธา เลื$อมใส ภกัดี ผูต้ามที$ผูน้าํ

ตังความคาดหวงัไว ้
  เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 512 - 534 ; อา้งถึงใน สุรชิน วิเศษลา. 

2549 : 25) กล่าวว่า  การระบุวิสัยทศัน์  (Identifying and Articulating a Vision) เป็นพฤติกรรม  

อย่างหนึ$ งของผูบ้ริหารที$สร้าง อธิบาย และสร้างความเข้าใจ ระบุถึงสิ$ งที$เกิดขึ นในอนาคตว่า     
สถานศึกษาจะปรับเปลี$ยนพฒันาอยา่งไร อีกทังการระบุวิสัยทศัน์นี จะส่งผลไปที$ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ใหเ้ป็นผูมี้วสิัยทศัน์ตามไปดว้ย วสิัยทศัน์ (Vision) ของผูน้าํทุกคนมีศกัยภาพพอที$จะสร้างวิสัยทศัน์

ขององคก์ารขึน ทาํหนา้ที$เสมือนผูน้าํที$ตอ้งนาํผูร่้วมงานทังหลายไปสู่สถานที$ใหม่และมีความสามารถ
ในการแปรเปลี$ยนให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริง ดว้ยเหตุนี ภาวะผูน้าํของผูน้าํยุคใหม่จึงตอ้งเป็น  

ผูส้ร้างวิสัยทศัน์ เป็นผูรั้กษาฝันขององค์การและเป็นผูที้$มีวิสัยทศัน์ที$สะทอ้นอยู่ในวตัถุประสงค ์
ขององคก์าร ผูน้าํตอ้งเป็นผูบ้ริหารความฝัน (Manage the Dream) แห่งวสิัยทศัน์นัน 

  จอร์น  อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr.  2000 : 457 - 470 ; อา้งถึงใน 

นิตย ์ สัมมาพนัธ์. 2546 : 54 - 55) กล่าววา่  การมีวิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึง มีความคิด  ความสามารถ
ในการหยั$งรู้ ทิศทาง รวมทั งมีความสามารถสื$ อความหมายถึงผูอื้$นอย่างได้ผลดี นอกจากนั น          

ยงัสามารถสร้างความตื$นใจในในการทาํฝันร่วมกนัใหเ้ป็นจริง 



 
 

49

  วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 40 - 52) ไดอ้ธิบายเกี$ยวกบัการสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง 

ความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างภาพในอนาคต ไดอ้ย่างชดัเจน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เกี$ยวกบัจุดอ่อน จุดแข็งของบุคคล สถานที$ ทรัพยากร และเวลาทังภายใน และภายนอกองค์การ   

แลว้นาํมาวเิคราะห์กาํหนดภาพที$พึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร 
  สรุปไดว้า่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมที$ผูบ้ริหารสถานศึกษา                  

มีความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน การมีวิสัยทศัน์ในการทาํงาน  มีความชดัเจนในการปฏิบติังาน  

และปฏิบติัตนเป็นที$น่าเคารพ ยกย่อง เลื$อมใส ศรัทธา สร้างความรู้สึกเป็นอนัหนึ$ งอนัเดียวกัน     
เพื$อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 2. การกระตุน้ทางปัญญา  

  วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)  กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา ( Intellectual 
Stimulation) หมายถึง การเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื$อให้ผูอื้$นไดคิ้ดทบทวนในสิ$งที$ทาํอยูเ่ดิม กระตุน้

ใหม้องปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุน้ใหคิ้ดสร้างสรรคสิ์$งใหม่ ๆ 

  เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 512 – 534 ; อา้งถึงใน สุรชิน วิเศษลา. 
2549 : 25) กล่าววา่  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
ในการสร้างความทา้ทายใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษาในเรื$องของการทบทวนตรวจสอบการทาํงาน
ของตนเองในปัจจุบนั วา่มีขอ้ผดิพลาดบกพร่องอยา่งไรและหาวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย
ดว้ยวธีิการที$แตกต่างไปจากเดิมการกระตุน้ทางปัญญาเป็นการใชแ้รงจูงใจโดยให้ขอ้เท็จจริงความรู้ 
หลกัการ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ รวมทังกิจกรรม กลวิธี โครงการ ขอ้เสนอแนะ โดยเสนอความคิด
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนบัสนุนและคดัคา้นโตแ้ยง้ พยายามเน้นจุดอ่อนของวฒันธรรม
ดั$งเดิมและเนน้จุดแขง็ของวฒันธรรมในองคก์าร 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass  and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์           
จงวิศาล. 2551 : 189 - 191) กล่าววา่ การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง     
การที$ผู ้นํามีการกระตุ้นผู ้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที$ เกิดขึ นในหน่วยงาน ทําให้ผู ้ตาม                  
มีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพื$อหาขอ้สรุปใหม่ที$ดีกว่าเดิม เพื$อทาํให้
เกิดสิ$งใหม่และสร้างสรรค ์
  สรุปไดว้า่ การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบติัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที$ใช้วิธีการต่าง ๆ กระตุน้ให้คณะครู ตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึน ทาํให้คณะครู   
มีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหา เพื$อหาขอ้สรุปใหม่ที$ดีกวา่เดิม และให้เกิดสิ$งใหม่ ๆ 
และสร้างสรรค์ โดยผูบ้ริหารและผูน้ําร่วมกันคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ$ ม   
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สร้างสรรค์ การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางใหม่ ๆ มีการจูงใจ       
และสนบัสนุนความคิดริเริ$มใหม่ ๆ มีการใหก้าํลงัใจ มีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื$อง 
 3. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
  แบส และอะโวลิโอ  (Bass  and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวิศาล. 
2551 : 189 - 191) กล่าววา่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration : IC) 
หมายถึง ผูน้าํจะมีความสัมพนัธ์เกี$ยวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้าม     
เป็นรายบุคคล และทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็น      
ที$ปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละคนเพื$อการพฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการ
ของปัจเจกบุคคล เพื$อความสัมฤทธิZ ผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ําจะพฒันาศกัยภาพของผูต้าม     
และเพื$อร่วมงานใหสู้งขึน   
  เบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6 ; อา้งถึงใน ธวชัชยั หอมยามเยน็. 2548 : 48)  กล่าวว่า     
การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC ) คือพฤติกรรมของผูน้าํ
แสดงให้เห็นในการจดัการหรือทาํงาน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา มีการติดต่อสื$อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงานหรือ       
ผูต้ามเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นพี$เลี ยง   
คอยใหค้าํแนะนาํและส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันาตนเอง 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2546 : 76 - 77) กล่าวว่า การยอมรับในคุณค่าในตวับุคคล                    
(Individualized Consideration) หมายถึง ความพยายามจะช่วยพฒันาศกัยภาพของผูอื้$น ใส่ใจ        
ในความตอ้งการของแต่ละบุคคล และปฏิบติัต่อผูอื้$นอยา่งมนุษยที์$มีคุณค่า 
  สรุปได้ว่า การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การมอบหมายงานให้
ผูร่้วมงานตามความรู้ความสามารถของตน มีการปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคลใชว้ธีิจูงใจ สนองความตอ้งการของผูร่้วมงานแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล     
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความช่วยเหลือรับฟังปัญหาทังเรื$ องส่วนตวัและเรื$ อง   
การปฏิบติังาน มีการติดต่อสื$อสารโดยตรงแบบตวัต่อตวัอย่างเปิดเผย เอาใจใส่ผูร่้วมงานในกรณี     
ที$มีปัญหาพิเศษ 
 4. การสร้างแรงจูงใจ 
  แบส และอะโวลิโอ (Bass  and Avolio. 1994 : unpaged ; อา้งถึงใน รัตติกรณ์           
จงวิศาล. 2551 : 189 - 191)  กล่าววา่ การที$ผูน้าํจะประพฤติในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบั    

ผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื$ องงานของผูต้าม ผูน้ํา         

จะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ$ งความกระตือรือร้น 
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โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต     

ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการอย่างชดัเจน ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนั
ต่อเป้าหมายและวสิัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเชื$อมั$นและแสดงให้เห็นความตังใจอยา่งแน่วแน่

วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพื$อวิสัยทศัน์
และภารกิจขององค์การ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผูกพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว   

  สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 333) กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจว่าเป็นพฤติกรรม         
ของผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$แสดงออกดว้ยการสื$อสารให้ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัที$สูงของผูน้าํ
ที$มีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูงใจใหย้ึดมั$นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององคก์ร
ในทางปฏิบติัผูน้ํามกัจะใช้สัญลกัษณ์และการปลุกเร้าอารมณ์ให้กลุ่มทาํงานร่วมมือร่วมใจกัน      
เพื$อไปสู่เป้าหมาย แทนการทาํเพื$อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ําการเปลี$ยนแปลงจึงถือได้ว่าเป็น            
ผูส่้งเสริมนําใจแห่งการทาํงานทีม ผูน้าํจะพยายามจูงใจผูต้ามให้ทาํงานบรรลุเกินเป้าหมายที$กาํหนดไว้
โดยสร้างจิตสาํนึกของผูต้ามใหเ้ห็นความสาํคญัวา่เป้าหมายและผลงานนันจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
เปลี$ยนแปลงตลอดเวลา จึงทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ประสบความสาํเร็จได ้
  สุขุมวิทย ์ ไสยโสภณ (2546 : 113) กล่าวว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การที$    

ผูน้าํจะประพฤติในทางที$จูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้

ความหมายและทา้ทายในเรื$องงานของผูต้าม ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มี

ชีวิตชีวา มีความแสดงออกซึ$ งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที$ดีและการคิดในแง่บวก        

ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพที$งดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสื$อความหวงัที$ผูน้าํตอ้งการ

อย่างชัดเจน ผูน้ําจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผูกพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกัน ผูน้ํา        

จะแสดงความเชื$อมั$นและแสดงใหเ้ห็นความตังใจอยา่งแน่วแน่วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํ

จะช่วยใหผู้ต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเอง เพื$อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้าํจะช่วย

ให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั งพบวา่ การสร้างแรงบนัดาล

ใจนี เกิดขึนผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่า และกระตุน้ให้พวกเขาจดัการกบัปัญหาที$ตนเอง

เผชิญไดส่้วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิด    

ริเริ$มสร้างสรรค ์

  สรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การให้กําลังใจ ยกย่อง ชมเชย ผูร่้วมงาน    

อยา่งสมํ$าเสมอ  เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติที$ดีและการคิดในแง่บวก  

สนบัสนุนความคิดริเริ$มสร้างสรรคใ์นการทาํงาน  ทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน อยา่งเต็มศกัยภาพ  
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คอยใหก้าํลงัใจแก่ผูร่้วมงาน เมื$อตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรค สร้างความเชื$อมั$นแก่ผูร่้วมงานที$อุทิศตน

ใหก้บังานวา่จะไดรั้บการตอบแทนที$เหมาะสม  สนบัสนุนผูร่้วมงานที$อุทิศตนให้กบังานโดยไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน  ผูร่้วมงานสามารถใช้ทกัษะและความสามารถในการทาํงานเพื$อความสําเร็จ   

ของสถานศึกษา 

แนวปฏิบัติสําหรับผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

 สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2545 : 350 - 354) ได้กล่าวว่า ยุคล์ (Yukl) เป็นผูที้$ศึกษาคน้ควา้      

วิจยัเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงที$สําคญั และไดส้รุปเป็นแนวปฏิบติัสําหรับการเป็นผูน้าํ   

การเปลี$ยนแปลงไว ้9 ประเด็น ประกอบดว้ย 

 1. ทาํวสิัยทศัน์ใหมี้ความชดัเจนในเชิงความหมายและความน่าสนใจ 
  ผูน้าํการเปลี$ยนแปลงมีหน้าที$ทาํให้วิสัยทศัน์ชัดเจน และทาํให้แต่ละบุคคลผูกพนั     
ต่อวิสัยทัศน์นั น วิสัยทัศน์ที$ มีความชัดเจนต้องสามารถตอบได้ว่าองค์การต้องการทําอะไร           
หรือตอ้งการเป็นอะไร ตอ้งชี ให้คนอื$นเขา้ใจว่ามีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์พร้อมการลาํดบัความสําคญั
ก่อนหลงัขององค์ว่ามีอะไรบา้ง ความชดัเจนเหล่านี จะช่วยให้การทาํงานของผูต้ามเป็นไปอย่างมี
ความหมาย เกิดแรงจูงใจและพฒันาความตอ้งการในระดบัที$สูงขึน เช่น การเคารพนบัถือในตนเอง
ให้เกิดขึนแก่ผูต้าม ทาํให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกนั และสุดทา้ยก็คือ วิสัยทศัน์  
ตอ้งเป็นเครื$องชี นาํการกระทาํ และการตดัสินใจสมาชิกแต่ละคนขององค์การ ซึ$ งเป็นประเด็นที$มี
ความสําคญัมาก เนื$องจากสมาชิกแต่ละคนหรือกลุ่มไดรั้บความมีอิสระในการคิดและการกระทาํ    
ที$เสรี 
  ความสําเร็จของวิสัยทศัน์จะมีมากน้อยเพียงไร ย่อมขึนอยู่กบัการสร้างความเขา้ใจ
อย่างชัดเจนและทั$วถึงแก่ทุกคน จึงจาํเป็นตอ้งใช้การสื$อสารซํ า ๆ ในทุกโอกาสและด้วยวิธีการ         
ที$หลากหลายแตกต่างกนั เช่น การกล่าวสุนทรพจน์หรือการบรรยายต่อที$ประชุม ในงานพิธีการ  
ต่าง ๆ การตีพิมพ์ในเอกสารสิ$ งพิมพ์ขององค์การ ในเอกสารจากผูบ้ริหารถึงพนักงานแต่ละคน      
ในวารสารหรือหนังสือพิมพ์ การจัดการทําวีดีทัศน์แจกจ่ายทุกหน่วยของการ เพื$อเผยแพร่             
ถึงพนกังาน และบุคคลอื$น ๆ เป็นตน้ 
 2. อธิบายวธีิการที$จะบรรลุวสิัยทศัน์ 
  การทาํให้วิสัยทศัน์มีความชัดเจนและน่าสนใจดงักล่าวแล้วยงัไม่เป็นการเพียงพอ       
ผูน้าํจาํเป็นตอ้งทาํใหผู้ต้ามเห็นความจริงวา่วสิัยทศัน์ดงักล่าวนันมีความเป็นไปไดแ้ละมีความสําคญั 
ที$ผูน้ ําจะตอ้งทาํให้วิสัยทศัน์กับกลยุทธ์ซึ$ งเป็นวิธีการสู่การปฏิบติันันมีความเชื$อมโยงต่อเนื$อง     
และสอดคล้องกันโดยกลยุทธ์ดังกล่าวต้องชัดเจนต่อการปฏิบติั และสอดคล้องกับค่านิยมร่วม    
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ของสมาชิกในองคก์าร ตอ้งระบุสาระที$ช่วยให้ทุกคนมีความเขา้ใจในประเด็นและปัญหาหลกัที$สําคญั 
ผูน้ ําไม่ควรทาํตวัเป็นผูรู้้ดีทุกอย่าง แต่ควรเปิดโอกาสให้ผูต้ามค้นหาวิธีการปฏิบติัรายละเอียด      
ของแผนปฏิบติัการเอง ซึ$ งจะส่งผลที$ดีกว่าหลายอย่างตามมา กลยุทธ์ในการบรรลุวิสัยทศัน์จะมี
ความน่าสนใจและดึงดูดใจผูต้ามไดม้าก ถา้หากไม่ยึดติดกบัรูปแบบและวิธีการดาํเนินการแบบเก่า 
แต่ตอ้งใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและตรงไปตรงมา สามารถมองเห็นผลความสาํเร็จไดช้ดัเจน 
 3. แสดงออกอยา่งมั$นใจและมองเหตุการณ์ในแง่บวก 
  ผูต้ามจะขาดความเลื$อมใสศรัทธาต่อวิสัยทศัน์ ถ้ามองเห็นผูน้ําของตนแสดงออก   
อย่างขาดความมั$นใจและขาดการเอาจริงเอาจงั จึงมีความสําคญัที$ผูน้าํตอ้งแสดงพฤติกรรมและ    
การกระทาํต่าง ๆ ของตนอย่างมั$นใจ และมองในแง่ดีเสมอว่า จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได ้        
โดยเฉพาะเมื$อตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤต ความมั$นใจและการคาดหวงัในแง่ดีของผูน้าํนัน สามารถ
แสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การพูดย ําให้เห็นว่างานที$ทาํขณะนี ใกล้สําเร็จแล้ว แทนที$จะพูดว่า
เหลืองานอีกเท่าไรจึงจะเสร็จเสียที หรือเมื$อจะกล่าวถึงวิสัยทศัน์จะตอ้งพูดถึงในดา้นที$เป็นบวก   
มากกวา่ทางลบ เช่น “ผมคาดวา่” หรือ “อาจจะ” หรือ “คิดวา่น่าเป็นอยา่งนัน” หรือ “อะไรทาํนองนัน” 
ซึ$ งเป็นคาํพูดเชิงไม่แน่ใจ ส่งผลให้ความมั$นใจต่อผูน้าํลดลงนอกจากนี  กริยาท่าทางบางอย่าง เช่น 
การขมวดคิว การเอามือกุมขมบั การเกาศีรษะ การแสดงสีหน้าเหนื$อยอ่อน การพูดโดยไม่สบตา 
เป็นตน้ ลว้นแต่มีผลต่อความเชื$อมั$นในตวัผูน้าํไดเ้ช่นกนั 
 4. แสดงความเชื$อมั$นในผูต้าม 
  แรง จูงใจที$ท ําให้วิสัยทัศน์สํา เ ร็จนั น  ย ัง ขึ นอยู่กับตัวผู ้ตามว่า มีความมั$นใจ                 
ในความสามารถของตนเองเพียงไรวา่จะทาํงานนันไดส้ําเร็จ ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งให้กาํลงัใจแก่ผูต้าม
มากขึ น เพื$อให้เกิดความมั$นใจตนเองและมองเห็นโอกาสสําเร็จได้ โดยเฉพาะเมื$องานที$ทาํนัน        
มีความยากและเสี$ยงอนัตรายสูง หรือในภาวะที$ทีมงานเกิดความทอ้ถอย ขาดความมั$นใจ เนื$องจาก
ยงัไม่ค่อยพบกบัความสําเร็จมาก่อนเลย วิธีหนึ$ งในการสร้างความมั$นใจ คือการเปรียบเทียบกบั    
งานที$เคยทาํสาํเร็จมาก่อน  หรืออาจเปรียบเทียบกบัผลงานของหน่วยงานอื$น ผูน้าํควรเตือนความจาํให้
สมาชิกระลึกถึงช่วงเวลาที$เคยเอาชนะอุปสรรคในอดีตวา่ทาํอยา่งไร สินทรัพยแ์ละทรัพยากรต่าง ๆ 
ที$สามารถดึงออกใช้เพื$อช่วยทาํให้กลยุทธ์ประสบความสําเร็จ ระบุข้อได้เปรียบที$เหนือคู่แข่ง       
และบอกให้สมาชิกของทีมทราบว่าโดยภาพรวมองค์การของตนในขณะนี มีความแข็งแกร่งกว่า     
ในอดีตที$เคยทาํงานอยา่งเดียวกนันีสาํเร็จมาก่อน จึงมั$นใจวา่ครั งนีจะประสบความสาํเร็จอยา่งแน่นอน 
 5. สร้างโอกาสใหพ้บความสาํเร็จตังแต่แรกเริ$ม 
  ความมั$นใจของบุคคลหรือทีมงานที$ตอ้งรับผิดชอบกับงานที$มีความท้าทายสูงนัน     
จะเพิ$มขึนได ้ถา้หากคนเหล่านีไดเ้ห็นวา่ งานที$ทาํตอนนันมีความคืบหนา้เป็นระยะ ๆ อยา่งน่าพอใจ 
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โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกของการเริ$มทาํงาน ทังนี เพราะจะทาํให้คนที$ยงัเคลือบแคลงใจต่อวิธีการ
ใหม่ในการทาํงานนันหมดขอ้สงสัย และหนัมาเป็นฝ่ายสนบัสนุนแทน งานใดก็ตามที$ความทา้ทาย
สูง ก็ควรแบ่งแยกย่อยออกเป็นชิน หรือขันตอนเล็ก ๆ ที$มีเป้าหมายระยะสั น และไม่ยากมากนัก    
ทังนี เพราะคนส่วนใหญ่พึงพอใจที$ไดท้าํงาน  ซึ$ งตนเห็นวา่มีโอกาสสําเร็จก็ไม่ควรสูญเสียอะไรมากนกั 
แต่ถา้งานกา้วแรกประสบความสําเร็จไดต้ามคาดแลว้ บุคคลนันก็จะเพิ$มความมั$นใจตนเองมากขึน 
เกิดความทา้ทาย อยากไดรั้บชยัชนะต่อในงานที$ใหญ่ขึนกวา่เดิม โดยพร้อมที$จะทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจ
และทรัพยากรเพื$อใหไ้ดค้วามสาํเร็จมากขึนไปดว้ย 
 6. ชื$นชมยนิดีในความสาํเร็จ 
  แมค้วามสําเร็จในระยะเริ$มแรกจะมีความจาํเป็นก็จริง แต่ยงัไม่เพียงพอที$จะส่งเสริม  
ให้เกิดการใช้ความพยายามเพิ$มมากขึนในงานหรือโครงการที$มีระยะยาวไดอ้ย่างถาวร ดงันันเพื$อ
เป็นการรักษาระดับความพยายามของผูต้ามมิให้ถดถอยน้อยลง ผูน้ําควรใช้กิจกรรมเสริมแรง      
บางอยา่งเพิ$มเติม เช่น จดักิจกรรมแบบทางการหรือส่วนตวัก็ได ้เพื$อฉลองความสําเร็จหรือเมื$องาน
ช่วงนันเสร็จสินลง กิจกรรมฉลองดงักล่าวเป็นโอกาสที$ช่วยเพิ$มมุมมองดา้นดี ช่วยสร้างความผกูพนั
และเสริมความเขม้แขง็ของการเป็นทีมเดียวกนัให้เกิดขึนในองคก์าร เป็นการแสดงออกวา่ผูน้าํและ
องคก์ารให้ยอมรับในผลงานและความสําเร็จของแต่ละคนที$มีบทบาทร่วมกนัเป็นทีมงาน กิจกรรม
ดงักล่าวมีส่วนสาํคญัที$เพิ$มความมีสีสันและความน่าตื$นเตน้ใหแ้ก่งานประจาํวนัไดดี้  
 7. ใชก้ารแสดงหรือการกระทาํเชิงสัญลกัษณ์เพื$อเนน้ค่านิยมสาํคญั 
  ความเขม้แข็งของวิสัยทศัน์เกิดจากพฤติกรรมที$คงเส้นคงวาของผูน้าํ เมื$อไรก็ตามที$     
ผู ้ตามสังเกตเห็นความเอาจริงของผู ้นําลดลง การผูกพันต่อวิสัยทัศน์ก็จะลดลงตามไปด้วย 
ตวัอยา่งเช่นวสิัยทศัน์ที$มุ่งเนน้คุณภาพผลผลิตขององคก์ารประสบความลม้เหลว ถา้ผูน้าํขาดการเอา
ใจใส่เป็นพิเศษต่อเรื$องคุณภาพ แต่กลบัสนใจเรื$องค่าใชจ่้ายในการผลิตหรือส่วนแบ่งดา้นการตลาด     
หรือผลกาํไรเป็นตน้ 
  การแสดงออกหรือการกระทาํที$จริงใจสามารถช่วยในการย ํ าค่านิยมที$สําคัญได ้     
นอกจากนี การกระทาํของผูก้ระทาํของผูน้าํสามารถเป็นสัญลกัษณ์ที$บ่งบอกถึงความผูกพนัที$มีต่อ
วิสัยทศัน์ โดยเฉพาะการตัดสินของผูน้ําเป็นการเสี$ ยงต่อสถานภาพและผลประโยชน์ส่วนตัว       
ของผูน้าํ ทาํใหม้องเห็นเชิงสัญลกัษณ์ของผูเ้สียสละ เกิดความประทบัใจแก่ผูต้าม ส่งผลให้ยึดมั$นผกูพนั
ต่อวสิัยทศัน์ตามผูน้าํไปดว้ย 
 8. นาํดว้ยตวัอยา่ง 
  ผูน้ ําควรประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพื$อให้เกิดอิทธิพลต่อผูต้ามในการผูกพนัต่อ     
วสิัยทศัน์โดยผูน้าํแสดงตวัอยา่งของพฤติกรรมใหผู้ต้ามเห็นในการปฏิบติังานประจาํวนัถา้ผูต้อ้งการ
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ใหผู้ต้ามปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบต่าง ๆ ผูต้ามก็ตอ้งปฏิบติัเช่นนันดว้ย การแสดงพฤติกรรม
แบบอย่างของผูน้าํนัน ตอ้งมีความสมํ$าเสมอและเป็นไปตามธรรมชาติจึงจะเกิดผลดี ทังนี เพราะ        
ผูต้ามจะพยายามแสวงหาความหมายที$ซ่อนอยู่ในการกระทาํของผูน้ําว่าแท้จริงเป็นอย่างไร         
หากคน้พบว่ามาจากความจริงใจแลว้ ผูต้ามจะเกิดความเลื$อมใสศรัทธาและไวว้างใจต่อผูน้าํทาํให้
เชื$อฟัง อยากปฏิบติัตามและเลียนแบบอยา่งผูน้าํ การผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ที$ผูน้าํตอ้งการ
ก็จะเกิดขึน ผูน้าํทางทหารจะใช้ กลยุทธ์การนาํดว้ยตวัอย่างอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการปลุกเร้าทหาร
ดว้ยการนาํทหารสู้สนามรบดว้ยตนเอง เพื$อให้เห็นตวัอยา่งของพฤติกรรมกลา้เสี$ยง การร่วมทุกขย์าก
กบัทหารใตบ้งัคบับญัชา ทังที$ตนเองสามารถเลือกอยู่สบายในแนวหลงัก็ได ้ผูน้าํบริษทัขนาดใหญ่
จาํนวนไม่น้อยที$แสดง พฤติกรรมแบบอย่างแก่ลูกน้องโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต ทาํให้พนกังาน    
เกิดความร่วมมือในการเสียสละแทนที$จะเรียกร้องขอเพิ$มค่าจา้งหรือสวสัดิการต่าง ๆ 
 9. มอบอาํนาจในการรับผดิชอบตดัสินใจ 
  “การมอบอาํนาจการรับผิดชอบในการตดัสินใจ” ซึ$ งตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า 
“Empower” เป็นส่วนสําคัญยิ$งสําหรับผูก้ารเปลี$ยนแปลงที$ต้องมอบอาํนาจความรับผิดชอบ           
ในการตดัสินใจให้แกผูต้ามเพื$อให้สามารถปฏิบติัการบรรลุตามวิสัยทศัน์ได้คล่องตวัขึน คาํว่า 
“Empowerment” จึงหมายถึงการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจให้แก่ผูต้ามหรือแก่ทีมงาน ในการ
เลือกวธีิการทาํงานดว้ยตนเอง รวมทังหมายถึงการมอบหมายให้คนเหล่านีพิจารณาตดัสินใจกนัเอง
ในการหาวิธีการที$เห็นว่าดีที$จะนาํกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบติั หรือเลือกวิธีการเองที$เห็นว่าเหมาะสม     
ที$จะทาํให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการที$จะให้ผูน้าํเป็นผูก้าํหนดหรือบอกรายละเอียดแก่ผูต้ามว่า     
จะตอ้งทาํอะไรบา้ง และยงัหมายถึงการที$ผูน้าํกระตุน้ให้ผูต้ามคิดหาคาํตอบหรือทางออกต่อปัญหา 
เมื$อผูต้ามมาพบเพื$อขอคาํแนะนาํจากผูน้าํ รวมถึงการที$ผูน้าํให้การสนบัสนุนผูต้ามในการแกปั้ญหา 
ของงานในหน้าที$ด้วยตนเอง แม้ว่าวิธีการที$ผู ้ตามใช้นั นแตกต่างกับวิธีการของผู ้นําก็ตาม              
การมอบอาํนาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจ ยงัหมายถึงการลดอุปสรรค์ที$เกิดขึนจากระบบราชการ
ที$เกี$ยวกบัวิธีการทาํงานให้นอ้ยลง แค่เพิ$มการเป็นอิสระทางความคิดให้แก่ผูต้ามยิ$งขึน และทา้ยสุด
ยงัหมายถึงการจดัหาทรัพยากรให้แก่ผูต้ามอย่างเพียงพอ ที$จะทาํให้ภารกิจที$ได้มอบหมายนัน
ประสบความสาํเร็จ และพร้อมที$จะใหต้รวจสอบไดห้ากตอ้งการ 
  ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสังเคราะห์แนวคิดเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการปลี$ยนแปลง 
ของเบิร์น (Burns. 1978 : 2 - 6), จอร์น อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr. 2000 : 457 
- 470), แบส และอะโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994 : 14 - 15), เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and 
Jantzi. 1996 : 510), สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ (2545 : 335), สมยศ นาวีการ (2540 : 166), วิโรจน์          
สารรัตนะ (2546 : 76 - 77)  โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบแลว้กาํหนดเป็นกรอบแนวคิด            
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ในการวิจยัครั งนี  ประกอบดว้ย  1) การระบุวิสัยทศัน์ / การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  2) การกระตุน้
ทางปัญญา  3) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  4) การสร้างแรงจูงใจ 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์การ 

 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ  
 หากกล่าวถึงองค์กรแล้ว คาํว่า “วฒันธรรม” มักจะเชื$อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร 
กระบวนการทาํงานในองคก์ร หรือ ความเป็นผูน้าํในองคก์ร   จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมมิไดห้มายรวมถึง
ทุก ๆ อยา่งที$เกิดขึนในองคก์ร ในอดีตมีการแปลความหมายของคาํวา่วฒันธรรมออกมา อยา่งมากมาย 
ขึ นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองในรูปแบบใด เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า          
วฒันธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที$ มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาภายในกลุ่มชนกลุ่มหนึ$ ง           
นกัสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเชื$อ ค่านิยม และบรรทดัฐานของสังคมหนึ$ ง ๆ ที$มีผลต่อการ
กาํหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักบริหารและจดัการ อาจมองว่า วฒันธรรม คือ        
กลยุทธ์ ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร  ในโลกปัจจุบนั มีความจาํเป็น     
ที$จะตอ้งเรียนรู้ถึงเทคโนโลยต่ีาง ๆ สิ$งแวดลอ้มที$ไดเ้ปลี$ยนแปลงไป องคก์รต่าง ๆ ตอ้งมีการพฒันา
ความสามารถของตนเพื$อรองรับการเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ น โดยที$ทุกคนในองค์กรต้องมีความ
กระตือรือร้นในการหาวิธีการที$จะมาปรับเปลี$ยนในการพฒันาการทาํงานของตน ตลอดจนพฤติกรรม
ที$คนในองค์กรยึดถือเพื$อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ซึ$ งแบบแผนพฤติกรรมที$บุคคลในองค์กร
ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที$มีพืนฐานมาจากความเชื$อ ค่านิยม นั$นก็คือ วฒันธรรม
องคก์ร ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดท้าํการศึกษาเกี$ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารและไดใ้ห้ความหมาย
ของวฒันธรรมองคก์ารไวด้งันี   
 สมยศ  นาวกีาร (2546 : 79) ใหค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ ระบบของค่านิยม  

สมมุติฐาน ความเชื$อและบรรทดั�ูานร่วมกนัที$ผกูพนัสมาชิกขององคก์ารให้เป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนั 

วฒันธรรมองคก์ารจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองร่วมกนัของ “วถีิทางที$เรากระทาํกนัอยู ่ณ ที$นี$” 

 ศิริพงษ ์ เศาภายน (2547 : 71) กล่าววา่วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง ความเชื$อ ความรู้สึก 

พฤติกรรม และสัญลกัษณ์ ที$มีอยูใ่นองคก์าร แต่ถา้จะกล่าวอยา่งจาํเพาะเจาะจงแลว้วฒันธรรมองคก์าร 

หมายถึง ปรัชญา อุดมการณ์ ความเชื$อ ความรู้สึก คติฐาน(Assumption) ความคาดหวงั เจตคติ 

บรรทดัฐาน (Norms) และค่านิยม (Value) 

 รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2548 : 201)  ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์การ ไวว้่า        

แนวทางที$ได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์การ ซึ$ งวฒันธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อทศันะคติและ      
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พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร หรือโครงร่างเกี$ยวกบัความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Framework) 

ประกอบดว้ย 1) ทศันคติ (Attiudes) 2) ค่านิยม (Values) 3) บรรทดัฐานดา้นพฤติกรรม (Behavioral 

Morns) และ 4) ความคาดหวงั (Expectation) ที$กาํหนดร่วมกนัโดยสมาชิกขององคก์าร 

 สุพานี  สฤษฎว์านิช (2549 : 1) ใหค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ ทุกสิ$งทุกอยา่ง

ที$เป็นแนวทางในการทาํงานในองคก์าร ช่วยส่งเสริมการทาํงานองคก์ารประสบความสาํเร็จ 

 คุ๊ก และลาฟเฟอร์ตี  (Cooke and Lafferty. 1989 :17 - 18) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์าร   

เป็นแบบแผนพฤติกรรมที$บุคลากรในองคก์ารยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที$มีพืนฐาน

มาจากความเชื$อ ค่านิยม และความคาดหวงัจากผูป้ฏิบติังานในองค์การนัน ๆ ด้วย ซึ$ งแบบแผน     

พฤติกรรมนี มี 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) ลกัษณะสร้างสรรค ์ 2) ลกัษณะตังรับ - เฉื$อยชา  3) ลกัษณะตังรับ - 

กา้วร้าว โดยทัง 3 ลกัษณะมีความแตกต่างกนั ไปในแต่ละองคก์าร 

 ไซน์ (Schein. 1992 : 122)  ให้ความหมายวา่  วฒันธรรมองคก์ารเป็นแบบแผน วิธีการ
ทํางานร่วมกันเพื$อบรรลุวตัถุประสงค์ของส่วนรวม เป็นการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของ           
กลุ่มสมาชิกในองคก์ารในการจดัการกบัปัญหาทังภายนอกและภายในองคก์าร ซึ$ งวิธีการปฏิบติันัน      
ถือเป็นแบบแผน ค่านิยม ถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ เพื$อใชเ้ป็นแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัต่อไป 
 ฮอฟสเตด (Hofstede. 1997 : 180) ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมองค์การ หมายถึง แบบแผน
ความคิด ความรู้สึกร่วมกันของบุคลากรภายในองค์การ ซึ$ งมีผลทาํให้บุคลากรขององค์การนัน       
แตกต่างไปจากบุคลากรขององคก์ารอื$น 
 รอบบินส์  (Robbin. 1998 : 142) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นการรวบรวมเอาค่านิยม 
ความเชื$อและความเขา้ใจร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั ซึ$ งวฒันธรรมจะช่วยให้ทราบ
ถึงค่านิยมพืนฐานขององคก์ารและถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่ให้สามารถคิดและแสดงออกในสิ$งที$
ควรทาํ วฒันธรรมสร้างความมั$นคงให้กบัองคก์ารและช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตวัให้เหมาะสม
กบักิจกรรมและสถานการณ์ในองคก์าร 
 ซามูเอล (Samuel. 2005 : 57 ; อา้งถึงใน พชันี  นนทศกัดิZ  และคณะ 2549 : 265) กล่าววา่ 
วฒันธรรมองค์การ หมายถึง กลุ่มของค่านิยมและความเชื$อซึ$ งสมาชิกภายในองคก์ารร่วมกนัสร้าง
ขึนและเป็นที$ยอมรับของสมาชิกทุกคนภายในองค์การ และไดย้ึดถือสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน   
พอสมควร วฒันธรรมองคก์ารอาจเป็นสัญลกัษณ์ที$แสดงออกให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทังทางกายภาพ
และการสื$อสารดา้นอื$น ๆ นอกจากนี วฒันธรรมองค์การยงัเป็นปัจจยัสําคญัที$จะบ่งชี ถึงเสถียรภาพ
ขององคก์าร ตลอดจนความสาํเร็จของงาน 
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 อาจสรุปไดว้า่ วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) หมายถึง แบบแผน ความคิด 
ความรู้สึก ที$สมาชิกร่วมกนักาํหนดขึนภายในองคก์ร เพื$อเป็นบรรทดัฐานใหส้มาชิกประพฤติปฏิบติั
และมีการสืบทอดไปสู่สมาชิกใหม่ขององคก์าร  
 ความสําคัญของวฒันธรรมองค์การ 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2546 : 48 - 50) อธิบายความสําคญัของวฒันธรรม   
องคก์ารวา่ เป็นเครื$องมือในการบริหารองคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้4 ประการ คือ 
 1. วฒันธรรมองคก์ารเป็นค่านิยมร่วมช่วยสร้างองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 
 2. วฒันธรรมองคก์ารเป็นความเชื$อที$เหมือนกนัของพนกังานและช่วยสร้างความสําเร็จ
ในการทาํงาน 
 3. วฒันธรรมองค์การเป็นแบบแผนพฤติกรรมที$ดีงามและช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์   
องคก์าร 
 4. วฒันธรรมองคก์ารเป็นเอกลกัษณ์ร่วมกนัและช่วยสร้างความเป็นอนัหนึ$งเดียวอนัเดียวกนั 
 นฤมล  สุ่นสวสัดิZ  (2549 : 248) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ วฒันธรรมองคก์ารลว้นมีผลต่อ

ผูบ้ริหารในการตดัสินใจการดาํเนินงานหรือการกาํหนดทิศทางหรือวิธีการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร 

โดยองคก์ารต่าง ๆ อาจอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมองคก์ารนันไม่มากก็นอ้ยในกระบวนการจดัการ ดงันี  

 1. การวางแผน (Planning) จะให้ความสําคญักบัสิ$งแวดลอ้มต่าง ๆ ขององคก์ารทังภายนอก

และภายในหรือผูที้$มีส่วนได ้ ส่วนเสียกบัองคก์าร (Stakeholders) ในแต่ละฝ่ายรวมทังยงัตอ้งคาํนึงถึง

ค่านิยมหรือวฒันธรรมองคก์ารที$ยดึถือมาโดยตลอด 

 2. การจดัการองคก์าร (Organizing) การแบ่งงาน การจดัสายงานบงัคบับญัชา การรวม

หรือการกระจายอาํนาจ อาํนาจหนา้ที$หรือความมีเอกภาพในการบงัคบับญัชา(Unity of Command) 

สิ$งเหล่านีลว้นเกี$ยวขอ้งกบัทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) ขององคก์าร 

 3. การนาํ (Leading) จะใชรู้ปแบบผูน้าํแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัองคก์าร 

 4. การควบคุม (Controlling) การวดัผลงาน การกาํหนดมาตรฐานและการแกไ้ขปรับปรุง

การปฏิบติังาน 

 สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2549 : 521 - 252) ไดอ้ธิบายความสําคญัของวฒันธรรมองคก์าร     

ในลกัษณะดงันี  

 1. ทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนั ยิ$งวฒันธรรมองคก์ารมีความเขม้แข็ง 

บุคลากรในองคก์ารก็จะเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกนั และเกิดจิตวิญญาณที$จะปฏิบติังานเป็นทีม

ร่วมกนั 
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 2. ทาํให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองค์การ เป็นเครื$องยึดเหนี$ยวบุคลากรกบัองค์การ 

และทาํใหบุ้คลากรมีความภาคภูมิใจที$ไดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ารที$มีวฒันธรรมที$เหมาะสม 

 3. เป็นเครื$ องมือชี แนะแนวทางสําหรับบุคลากรในการประพฤติปฏิบติัหรือกระทาํ        

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ ทาํให้รู้ว่าอะไรควรทาํ และอะไรไม่ควรทาํในองค์การแห่งนี        

วฒันธรรมจึงเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร 

 4. ช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ เช่น ความขยนัขนัแขง็ ความพร้อมในการ      

สร้างสรรคสิ์$งใหม่ การมุ่งเนน้ในการบริการที$เป็นเลิศ เป็นตน้ 

 5. ช่วยองค์การในการปรับตวัให้เขา้กับการเปลี$ยนแปลงสภาพแวดล้อม วฒันธรรม       

ที$ส่งเสริมให้เกิดการเปลี$ยนแปลง ไดแ้ก่ ความกลา้เสี$ยง กลา้ทดลอง การสร้างสรรค์ การให้อิสระ 

ความรับผดิชอบ การเปิดรับขอ้มูลและสิ$งใหม่จากภายนอก เป็นตน้ 

 6. ช่วยในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ (Identity) ขององค์การและทาํให้เกิดอาณาเขต        

ขององคก์ารซึ$ งจะมีลกัษณะที$แตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์าร  

 วิษุวตั  มหิทธิกร (2550 : 32 - 33) กล่าวว่า ความสําคญัของวฒันธรรมองคก์ารจะช่วย     
ใหเ้กิดความเขา้ใจเกี$ยวกบัค่านิยม และความเชื$อของบุคลากรในองคก์าร ซึ$ งมีลกัษณะเป็นนามธรรม
เป็นที$สังเกตไดย้าก แมว้่านกัวิชาการจะมีความเห็นแต่งต่างกนับา้งในเรื$องหน้าที$และความสําคญั
ของวฒันธรรมองคก์าร แต่โดยภาพรวมแลว้ทาํให้เป็นที$เขา้ใจวา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นสิ$งที$ทาํให้
บุคลากรในองคก์ารเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนัที$จะมุ่งมั$นปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นระบบ 
นอกจากนี  ยงัช่วยใหพ้ฒันาองคก์ารในการปรับตวัเขา้กบัการเปลี$ยนแปลงที$มีอยูต่ลอดเวลาดว้ยทังนี
ขึ นอยู่กับการกาํหนดทิศทางขององค์การให้เน้นแบบแผนเพื$อการปฏิบติัร่วมกันของบุคลากร       
ในองคก์าร 

 ธร  สุนทรายุทธ (2551 : 505)  อธิบายวา่วฒันธรรมมีอิทธิพลอยา่งมากในการบริหารงาน
สถานศึกษาอยา่งนอ้ย 3 ประการ ดงัต่อไปนี  
 1. เป็นเครื$องมือหรือวธีิการที$ทาํใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์รวมทังเป็นเทคนิควิธี
ที$จะปฏิบติังานในสถานศึกษา 
 2. เป็นกฎเกณฑห์รือเป็นระเบียบของการกระทาํหรือการปฏิบติังานของบุคคล 
 3. ชี ทิศทางตามที$กาํหนดในเป้าหมาย ซึ$ งจะแปลความหมายให้แต่ละคนทาํสิ$งใด ๆ    
ตามใจของตน 

 เฮลล์ไรเกล และคณะ (Hellriegel and et al. 1995 : 479) ไดก้ล่าวถึงความสําคญั           
ของวฒันธรรมองคก์ารดงันี  
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 1. ความรู้ความเขา้ใจเกี$ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร สมาชิกในองคก์ารสามารถรับรู้ไดจ้าก
ประวติัศาสตร์ หรือเรื$องราวขององค์การนัน ๆ ในอดีตเพื$อนาํมาเป็นบรรทดัฐานและแนวทาง      
ในการปฏิบติังานต่อไปในอนาคต 
 2. วฒันธรรมองคก์ารช่วยส่งเสริมความผกูพนัของสมาชิกในองคก์าร มีความรู้สึกร่วมกนั
ภายใตป้รัชญาและค่านิยมที$ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายในที$สุด 

 3. วฒันธรรมองค์การเป็นการกาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิก    
ในองคก์ารใหมี้พฤติกรรมและการปฏิบติัในแนวทางที$พึงปรารถนา 
 4. วฒันธรรมองคก์ารจะมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
โดยตรง 
 5. วฒันธรรมองค์การเป็นสิ$งที$ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ขององค์การ ทาํให้สมาชิกไดรู้้ถึง
ลกัษณะเด่น ๆ และค่านิยมหลกัขององคก์าร โดยเฉพาะการกาํหนดวฒันธรรมที$เด่นชดัมาก ก็จะทาํ ให้
สมาชิกไดรั้บรู้ถึงแนวทางการปฏิบติัขององคก์ารไดดี้ยิ$งขึน รวมทังทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ง
ขององคก์ารมากยิ$งขึน 

 ดาฟ (Daft. 1999 : 195) กล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมองคก์าร ดงันี  

 1. เป็นการรวมสมาชิกเขา้ดว้ยกนั โดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนอื$น 

 2. ช่วยองคก์ารปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 จากความสําคญัของวฒันธรรมองค์การ สามารถสรุปไดว้่า วฒันธรรมองค์การถือเป็น

ปัจจยัสําคญัที$จะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้ง่ายและมีความเหมาะสมสําหรับองค์การ         

แต่ละประเภท ดงันันจึงเป็นหน้าที$ของผูบ้ริหารที$จะศึกษาให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้   

ถึงวฒันธรรมองคก์ารที$ตนเองบริหารอยูน่ัน เพื$อจะไดแ้สดงบทบาทของผูน้าํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ประเภทของวฒันธรรมองค์การ   

 มีนักวิชาการได้ทําการศึกษาและแบ่งประเภทของวฒันธรรมไว้อย่างหลากหลาย         

และน่าสนใจ เช่น 

 เจ็ฟเฟร่ (Jeffrey. 1988 : 116 ; อา้งถึงใน วชัรพล  ศุภจกัรวฒันา. 2549 : 10 - 11) ไดแ้บ่ง

วฒันธรรมองคก์ารเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. วฒันธรรมแบบวิชาการ (Academy) เป็นวฒันธรรมที$มุ่งเนน้ให้บุคคลรับผิดชอบงาน

ของตน พนักงานมีความต้องการที$จะทํางานทั งหมดมากกว่าทาํงานเฉพาะส่วน องค์การที$ มี       

วฒันธรรมแบบนี จะรับผูที้$เพิ$งสําเร็จการศึกษาเขา้ทาํงานและมีระบบการฝึกอบรมที$ดี วฒันธรรม

แบบนี มุ่งสร้างใหพ้นกังานมีความรู้ ความเชี$ยวชาญเฉพาะดา้น (Specialist)  
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 2. วฒันธรรมแบบสโมสร (Club) วฒันธรรมแบบนีจะให้ความสําคญักบัความจงรักภกัดี

และความผูกพัน ความสอดคล้องกัน ความเป็นอันหนึ$ งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ             

ใหค้วามสาํคญักบัความอาวโุส  

 3. วฒันธรรมแบบทีมเบสบอล (Baseball Team) เป็นวฒันธรรมซึ$ งรวบรวมเหล่าบรรดา

ผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์และความกลา้เสี$ยง เนื$องจากวฒันธรรมแบบนี มุ่งผลงานเป็นสําคญัมากกวา่

โดย พิจารณาจาก อาย ุประสบการณ์ มีระบบจูงใจที$ดี และใหอิ้สระแก่พนกังานที$สร้างผลงานดี 

 4. วฒันธรรมแบบป้องกนั (Fortress) วฒันธรรมแบบนี เนน้การป้องกนัองคก์ารซึ$ งเน้น

ความอยูร่อดขององคก์าร องคก์ารจะทาํงานทา้ทายและปรับปรุงอยูเ่สมอ 

 คาเมรอน และควิน (Cameron and Quinn. 1999 : 122 - 123 ; อา้งถึงใน วชัรพล  ศุภจกัรวฒันา. 

2549 : 11 - 12) ไดแ้บ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4  รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1. วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของพนกังาน

ในองค์การเพื$อสามารถพฒันาตนเองให้พร้อมที$จะรองรับการเปลี$ยนแปลงที$รวดเร็วจากภายนอก 

เป็นวฒันธรรมที$เนน้ความตอ้งการของพนกังานมากกวา่วฒันธรรมแบบอื$น  

 2. วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) เกิดขึนจากการที$ผูน้าํเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Leader) มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององคก์าร ที$เอือต่อการเพิ$มขีดความสามารถในการตีความ
หรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอก เพื$อให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที$สามารถตอบสนอง        
ไดต้ลอดเวลา พนกังานขององคก์ารจึงไดรั้บความอิสระในการตดัสินใจเองและพร้อมลงมือปฏิบติัได้
ทนัทีเมื$อเกิดความจาํเป็นโดยยึดค่านิยมในการสนองตอบต่อลูกคา้เป็นสําคญั  ผูน้าํมีบทบาทสําคญั
ต่อการสร้างความเปลี$ยนแปลงให้เกิดขึ นกับองค์การด้วยการกระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี$ ยง           
กลา้ทดลองคิดทาํในสิ$งใหม่ และเน้นการให้รางวลั ผลตอบแทนแก่ผูที้$ริเริ$มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 
หน่วยงานหลายแห่งได้เปลี$ยนนโยบายใหม่มาเน้นเรื$ องการมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจ       
แก่พนกังาน (Employee Empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถตอนสนอง   
ไดร้วดเร็วเป็นหลกั ซึ$ งสอดคลอ้งกบัยคุแห่งการเปลี$ยนแปลงที$รวดเร็ว 
 3. วฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จ หรือวฒันธรรมการตลาด (Achievement or Market 
Culture) ลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมแบบมุ่งผลสําเร็จก็คือ การมีวิสัยทศัน์ที$ชดัเจนขององคก์าร    
ผูน้ ํามุ่งเห็นผลสําเร็จตามเป้าหมาย เช่นตวัเลขยอดขายเพิ$มขึน ผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน     
หรือส่วนแบ่งของตลาด (Market Share) สูงขึน เป็นตน้ องคก์ารมุ่งให้บริการลูกคา้พิเศษเฉพาะกลุ่ม
ในภาวะแวดลอ้มภายนอก แต่ไม่เห็นความจาํเป็นที$จะตอ้งมีความยืดหยุน่และตอ้งเปลี$ยนแปลงรวดเร็ว
แต่อยา่งใด องคก์ารที$ยดึวฒันธรรมแบบมุ่งผลสาํเร็จจึงเนน้ค่านิยมแบบแข่งขนัเชิงรุก ความสามารถ
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ริเริ$มของบุคคล และพึงพอใจต่อการทาํงานหนกัในระยะยาวจนกวา่จะบรรลุตามเป้าหมาย ค่านิยม  
ที$มุ่งการเอาชนะจึงเป็นเสมือนกาวเชื$อมทุกคนในองค์การเข้าด้วยกัน องค์การที$มีวฒันธรรม           
มุ่งผลสาํเร็จจะใหค้วามสาํคญัต่อการแข่งขนั การเอาชนะ พนกังานที$มีผลงานดีจะไดผ้ลตอบแทนสูง 
ในขณะที$ผูมี้ผลงานตํ$ากวา่เป้าหมายก็จะถูกไล่ออกจากงาน 

 4. วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เป็นวฒันธรรมที$ให้ความสําคญัต่อ
ภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงวาในการดาํเนินการเพื$อให้เกิดความมั$นคง วฒันธรรม      
แบบราชการจะมุ่งเนน้ดา้นวธีิการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบของการทาํงาน มุ่งเนน้การยึดถือ
และปฏิบติัตามกฎระเบียบ ยึดหลกัการประหยดั ความสําเร็จขององค์การเกิดจากความสามารถ      
ในการบูรณาการ และความมีประสิทธิภาพ ในโลกปัจจุบนัที$มีการเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็วเช่นนี    
มีองค์การน้อยมากที$สามารถดาํเนินงานภายใตภ้าวะแวดล้อมที$มั$นคง ผูน้าํส่วนใหญ่จึงพยายาม   
หลีกเลี$ยงวฒันธรรมแบบราชการเนื$องจากตอ้งการความยดืหยุน่คล่องตวัมากขึนนั$นเอง 

 ดาฟ (Daft. 1998 : 237 - 239) ไดจ้าํแนกรูปแบบของวฒันธรรมองคก์าร ไวด้งันี  
 1. วฒันธรรมการปรับตวั/ความเป็นผูป้ระกอบการ (The Adaptability / Entrepreneurial 
Culture) เป็นวฒันธรรมที$มุ่งเนน้การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื$อให้องคก์ารมีความยืดหยุน่
และเปลี$ยนแปลง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ วฒันธรรมแบบนี จะสนบัสนุนบรรทดัฐาน 
ความเชื$อที$ส่งเสริมศกัยภาพขององค์การ ซึ$ งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื$อนาํไปสู่     
การเปลี$ยนแปลงพฤติกรรมในรูปแบบใหม่ องคก์ารจะไม่เปลี$ยนแปลงต่อสภาพแวดลอ้มโดยทนัที 
ค่านิยมที$เกิดขึนเป็นการเปลี$ยนแปลงเพื$อสร้างนวตักรรม เนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเสี$ยง 
 2. วฒันธรรมเน้นภารกิจ (The Mission Culture) เป็นวฒันธรรมที$มุ่งเนน้ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และองคก์ารเป็นหลกั ให้ความสําคญักบัวตัถุประสงค ์ เนน้วิสัยทศัน์ที$ชดัเจน 
ความมุ่งหมายขององค์การและความสําเร็จของเป้าหมาย เช่น การเติบโตของยอดขายผลกาํไร     
หรือส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นตน้ พนกังานแต่ละคนจะปฏิบติังานตามที$ไดรั้บมอบหมาย โดยองคก์าร
จะใหร้างวลัตอบแทนเมื$อพนกังานปฏิบติังานไดต้ามที$ตังเป้าหมายไว ้พฤติกรรมผูจ้ดัการไม่จาํเป็นตอ้ง
มีวิสัยทศัน์และการสื$อสารองค์การมากนัก เพราะเป็นองค์การที$อยู่ในสภาพแวดล้อมที$มั$นคง         
ไม่เปลี$ยนแปลงสําหรับความคิด วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของเป้าหมาย
ขององคก์าร หรือผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 3. วฒันธรรมเนน้การมีส่วนร่วม (The Clan Culture) เป็นวฒันธรรมที$มุ่งเนน้การเกี$ยวขอ้ง
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์ารเป็นหลกั และเปลี$ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามความคาดหวงั
จากสภาพแวดล้อมภายนอก เน้นความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานเช่นเดียวกบัผลการปฏิบติังาน          
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ที$ตอ้งสูงขึน วฒันธรรมนี เชื$อวา่ความรับผิดชอบ การเป็นเจา้ของ และความผกูพนัต่อองคก์าร จะนาํพา
องคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ 
 4. วฒันธรรมระบบราชการ (The Bureaucratic Culture) เป็นวฒันธรรมที$มุ่งเน้น     
ความมั$นคงในสภาพแวดลอ้มที$มีเสถียรภาพ ไม่เปลี$ยนแปลง มั$นคงและแนวปฏิบติัเป็นแนวทาง    
ที$จะให้บรรลุเป้าหมายตามมา การเกี$ยวขอ้งของบุคคลค่อนขา้งตํ$าดงันัน องค์การจะสําเร็จได ้          
ก็ต่อเมื$อสมาชิกใหค้วามร่วมมือ สามคัคี และมีประสิทธิภาพสูง 
 รอบบินส์ (Robbins. 2001 : 512 - 513) ไดแ้บ่งรูปแบบของวฒันธรรมองคก์าร ไวด้งันี  
 1. วฒันธรรมเครือข่าย (Networked Culture) เป็นวฒันธรรมที$มีความเป็นมิตรสูง          
แต่มีความสัมพนัธ์กนัตํ$า ถือวา่สมาชิกทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกนั ทุกคนในองคก์ารรู้จกัและคุน้เคย 
เต็มใจที$จะให้ความช่วยเหลือ เปิดเผยและแลกเปลี$ยนขอ้มูลซึ$ งกนัและกนั ขอ้เสียของวฒันธรรม
แบบนี คือ มิตรภาพในองคก์ารอาจจะนาํ ไปสู่ผลการปฏิบติังานตํ$าและเกิดกลุ่มยอ่ย ๆ ในองคก์าร 
 2. วฒันธรรมการคา้ (Mercenary Culture) เป็นวฒันธรรมที$มีความเป็นมิตรตํ$า แต่มี  
ความสัมพนัธ์กนัสูง ส่วนใหญ่มกัพบเห็นในองคก์ารที$มีการตังเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจนและสมาชิก
ในองคก์ารมุ่งเนน้การทาํงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหลกัอยา่งรวดเร็วและมีอาํนาจ เพื$อชนะและ
ทาํลายคู่แข่งขนั ขอ้เสียของวฒันธรรมแบบนี ก็คืออาจทาํ ให้ผูที้$มีผลการปฏิบติังานตํ$าได้รับ         
การตอบแทนจากองคก์ารอยา่งไร้มนุษยธรรม เช่น ถูกใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ 
 3. วฒันธรรมแตกแยก (Fragmented Culture) เป็นวฒันธรรมที$มีความเป็นมิตรตํ$า       
และมีความสัมพนัธ์กนัตํ$า มกัพบเห็นในองคก์ารที$เนน้ปัจเจกบุคคล ความผกูพนัของสมาชิกมีนอ้ย 
โดยสมาชิกจะมุ่งเนน้ผลิตผลและคุณภาพของงานเป็นหลกั ขอ้เสียที$สําคญัของวฒันธรรมแบบนี คือ
ละเลยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน 
 4. วฒันธรรมรวมกลุ่ม (Communal Culture) เป็นวฒันธรรมที$มีความเป็นมิตรสูง และมี

ความสัมพนัธ์กนัสูง ให้ความสําคญัต่อความสัมพนัธ์ของผูร่้วมงานและการปฏิบติังาน พนกังาน      
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ งขององค์การ รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มุ่งเนน้ให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย      

ผูน้าํในองคก์ารที$มีวฒันธรรมแบบนีจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ที$กวา้งไกล เพื$อที$จะชกัจูงให้สมาชิกในองคก์าร

ปฏิบติัตามและยอมรับ ขอ้เสียของวฒันธรรมแบบนี คือตอ้งใช้เวลานานในการสร้างวฒันธรรม      
ใหเ้กิดขึนในองคก์าร และตอ้งสร้างวนิยัใหแ้ก่สมาชิกในองคก์ารดว้ย 

 วฒันธรรมแต่ละแบบดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสร้างสําเร็จให้แก่องคก์ารไดท้ังสินการยึด
วฒันธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับจุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์การ        

และความจาํเป็นของเงื$อนไขสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นสําคญั ดงันันจึงเป็นความรับผิดชอบ     



 
 

64

โดยตรงของผูน้าํที$ตอ้งมิให้องคก์ารหยุดชะงกัอยูก่บัวฒันธรรมเดิม ซึ$ งอาจเหมาะสมกบัอดีต แต่ไม่อาจ

ทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จไดอี้กในปัจจุบนั 

 ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ 

 ลูธานส์ (Luthans. 1995 : 497 - 498) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ               
มี 6 ประการ คือ 
 1. การสังเกตแบบแผนพฤติกรรม (Observed Behavioral Regularities) การใช้ภาษา   
ศพัทเ์ฉพาะและพิธีกรรม 
 2. บรรทดัฐาน (Norms) มาตรฐานของพฤติกรรมโดยภาพรวมที$แสดงออกมาในการทาํ งาน 
ซึ$ งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั 

 3. ค่านิยมที$โดดเด่น (Dominant Values) การยอมรับให้การสนบัสนุนและคาดหวงั       
ในการปฏิบติังานร่วมกนั 
 4. ปรัชญาขององคก์าร (Philosophy) มีนโยบายสร้างความเชื$อขององคก์าร เป็นความเชื$อ
ขององคก์ารเกี$ยวกบัการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 
 5. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Rules) เป็นแบบแผน และแบบอย่างในการปฏิบติังาน           
ซึ$ งสมาชิกจะตอ้งเรียนรู้ เพื$อประสิทธิภาพของกลุ่ม 
 6. บรรยากาศขององค์การ (Organization Climate) ซึ$ งเป็นสิ$งที$สมาชิกขององค์การ     
กาํหนดขึนจากปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ารและนอกองคก์ารดว้ย  
 รอบบินส์ (Robbins. 1997 : 237) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รประกอบดว้ย
ลกัษณะ 15 ประการ คือ  
 1. ความคิดริเริ$มสร้างสรรคแ์ละความกลา้เสี$ยง (Innovation and Risk Taking ; Risk To 
Lerance) เป็นระดบัของการสนบัสนุนให้พนกังานประดิษฐ์คิดคน้ หรือริเริ$มสิ$งใหม่ ๆ ตลอดจน

ความกลา้เสี$ยงในการปฏิบติังานหรือตดัสินใจในองค์กร ความรับผิดชอบ อิสระ เสรีภาพในการ

คิดคน้หรือริเริ$มสิ$งใหม่ ๆ ที$องคก์รเปิดโอกาสใหบุ้คคล  
 2. การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail) คือ การที$พนกังานให้ความสําคญั

ในรายละเอียดการดาํเนินการในองคก์รเพียงไร กล่าวคือ องคก์รมุ่งหวงัให้พนกังานปฏิบติังานต่าง ๆ 
โดยใหค้วามสาํคญักบัความถูกตอ้งในรายละเอียดต่าง ๆ  

 3. การมุ่งผลสําเร็จหรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดบัของการที$ผูบ้ริหารในองคก์ร

ใหค้วามสาํคญักบัผลสาํเร็จ หรือผลงานขององคก์รมากกวา่กระบวนการหรือวิธีการในการบรรลุผล
ดงักล่าวเป็นการพิจารณาวา่องคก์รเนน้ผลงานหรือวธีิการในการทาํงาน  
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 4. การให้ความสําคญักบับุคคล (People Orientation) การตดัสินใจหรือดาํเนินการต่าง ๆ 
ในองคก์รพิจารณาถึงผลกระทบที$มีต่อบุคคลในองคก์รมากนอ้ยเพียงไร เป็นการพิจารณาถึงลกัษณะ
ขององคก์รดา้นการใหค้วามสาํคญัของบุคคล 
 5. การทาํงานเป็นทีม (Team- orientation) องคก์รมีการออกแบบงานหรือจดัรูปงานที$ให้
การทาํงานมีการร่วมกนัทาํงานในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนทาํงานโดยอิสระหรือเน้น
การทาํงานรายบุคคล  
 6. การทาํงานเชิงรุก (Aggressiveness) องคก์รให้ความสําคญักบัระดบัของการแข่งขนั
และการปฏิบติังานเชิงรุกของพนกังานในองคก์รมากนอ้ยเพียงใด องคก์รกระตุน้หรือเนน้การแข่งขนั
มากกวา่การปล่อยใหทุ้กอยา่งดาํเนินไปเรื$อย ๆ หรือตามยถากรรมมากนอ้ยเพียงไร  
 7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดบัของการให้ความสําคญักบัการรักษาเสถียรภาพ
และสภาพเดิมขององคก์รมีมากนอ้ยเพียงไร  
 8. ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบติังานขององค์กรมีการกาํหนดเป้าหมาย     
และผลการปฏิบติังานไวช้ดัเจนมากนอ้ยเพียงไร  
 9. บูรณาการในองค์กร (Integration) คือ ระดบัของการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่าง   
หน่วยงานยอ่ย ๆ ในองคก์ร การสนบัสนุนให้มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานยอ่ย การปฏิบติัการ
ที$สอดคลอ้งกลมกลืนกนัของหน่วยงานยอ่ยในองคก์ร  
 10. การสนับสนุนจากผูบ้ริหาร (Management Support) ได้แก่ ระดบัของการให ้         
การช่วยเหลือ และสนบัสนุนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหาร  
 11. การควบคุม (Control) ได้แก่ การที$องค์กรมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตลอดจน           
การบงัคบับญัชาโดยตรง ในการควบคุมพฤติกรรมของพนกังาน  
 12. การเป็นส่วนหนึ$ งขององค์กร (Identity) คือ ระดบัของการที$สมาชิกในองค์กร           
มีความเชื$อหรือเห็นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทังองค์กรในภาพรวมมากกว่า    
การสนใจเฉพาะหน่วยงานของตน 
 13. ระบบการให้รางวลั (Reward System) ไดแ้ก่ การที$องคก์รมีระดบัของการให้รางวลั
จากผลงานของพนกังานมากกวา่การใหร้างวลัจากความสนิทกนั ระบบอาวโุสหรือความชอบส่วนตวั  
 14. การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict Tolerance) คือ ระดบัของการที$องค์กร
สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถวพิากษว์จิารณ์และจดัการความขดัแยง้อยา่งเปิดเผย  
 15. รูปแบบการติดต่อสื$อสาร (Communication Pattern) ไดแ้ก่ระดบัของความเป็นทางการ
ในการติดต่อสื$อสารตามสายการบงัคบับญัชา  
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 ลกัษณะทัง 15 ประการนี จะเป็นปัจจยัหรือแนวทางในการพิจารณาถึงวฒันธรรมองคก์ร
วา่องคก์รมีบุคลิกเฉพาะขององคก์ร หรือมีวฒันธรรมอยา่งไร 
 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549 : 516 - 518) ไดใ้ห้ความคิดเห็นถึงลกัษณะของวฒันธรรม    
องคก์รวา่ อาจแบ่งลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รไดห้ลายลกัษณะเช่น 
 1. วฒันธรรมเด่น (Dominant Culture) เป็นวฒันธรรมหลกัของคนในองค์กรโดยรวม  
ซึ$ งจะเห็นไดจ้ากค่านิยมขององค์กรนัน วฒันธรรมประเภทนี จะเป็นวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่     
ที$รับรู้และยอมรับ ตลอดจนเขา้ใจ 
 2. วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของกลุ่มงาน หรือแผนกงานหรือพืนที$งาน 
ซึ$ งในองคก์รหนึ$ง ๆ ที$มีหลายกลุ่มงาน หรือหลายแผนกงานก็จะมีวฒันธรรมย่อย ๆ หลายแบบ    
การมีวฒันธรรมยอ่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รหรือไม่นันขึนอยู่กบัวา่ถา้วฒันธรรมยอ่ยนัน ๆ 
เห็นพอ้งตอ้งกนักบัความเชื$อที$เป็นขอ้สมมุติฐานพืนฐานและค่านิยมหลกัขององคก์ร แต่ไม่เห็นพอ้งกบั
พฤติกรรมหรือวิธีการที$จะไปสู่ความเชื$อนัน องค์กรจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค ์       
และความแตกต่างในความคิดดงักล่าวได ้
 3. วฒันธรรมที$เขม้แข็ง (Strong Culture) เป็นวฒันธรรมที$มีนํ าหนกัมากคนเห็นพอ้งตอ้งกนั
และยอมรับมากจึงเปลี$ยนแปลงยาก วฒันธรรมที$เขม้แข็งจะมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมไดม้าก 
และทาํใหส้มาชิกขององคก์รมีแรงยดึเหนี$ยวกนัสูง มีความจงรักภกัดีและผกูพนัต่อองคก์รมาก 
 4. วฒันธรรมที$อ่อนแอ (Weak Culture) เป็นวฒันธรรมที$คนอาจจะไม่เห็นพอ้งตอ้งกนัมาก 
เปลี$ยนแปลงไดง่้ายและไม่ค่อยมีนํ าหนกัต่อสมาชิกเท่าไรนกั ซึ$ งจะปรากฏในองค์กรที$เพิ$งก่อตัง 
หรือองคก์รที$มีอายไุม่ยาวนานนกั หรืออาจจะเกิดขึนในองคก์รที$ผูน้าํไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัวฒันธรรม 
ขององคก์รมากนกั หรือเนื$องจากองคก์รเปิดรับการเปลี$ยนแปลงต่างๆจากสภาพแวดลอ้มมาก 
 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546 : 223) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะและความสําคญัมาก
เพราะองค์การที$ประสบความสําเร็จตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรม             
ที$สั$งสมกนัมาหลายยคุ หลายสมยั การสร้างวฒันธรรมองคก์าร สามารถทาํไดโ้ดย 

 1. ผูบ้ริหารให้ความสําคญัและการตังใจในการทาํงาน มีมาตรฐานความสําเร็จเป็นรูปธรรม 

ที$ชดัเจน มีการควบคุมการทาํงานเพื$อให้ผลการทาํงาน ไดม้าตรฐาน เช่น ผลงานที$มีคุณภาพมาจาก

การทาํงานของพนกังาน มีความตังใจจริงในการทาํงาน มีผลงานที$สามารถวดัไดเ้ป็นที$น่าพอใจ   

โดยมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑใ์หดี้ขึนอยูเ่สมอ 

 2. ผูน้าํเป็นผูส้ร้างความเชื$อและค่านิยมใหค้นภายในองคก์ารยอมรับนกัถือร่วมกนัได ้

 3. ผู ้นําเป็นตัวอย่างที$ ดีและเป็นผู ้สอนแนะนําแก่พนักงาน ทั งที$ เป็นทางการและ           

ไม่เป็นทางการ ผูน้าํเป็นตวัอยา่งที$ควรยดึถือปฏิบติั เป็นผูส้อนใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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 4. การสรรหา การคดัเลือก การส่งเสริม และการเลิกจา้งพนกังานเป็นไปอย่างยุติธรรม
และมีหลกัเกณฑที์$เชื$อถือได ้พนกังานในองคก์ารยอมรับ 

 ศิริพงษ ์ เศาภายน  (2547 : 71 - 72) พิจารณาคุณลกัษณะที$แสดงถึงวฒันธรรมองคก์ารได้
ดงันี  
 1. พฤติกรรมที$ปฏิบติัเป็นประจาํและสังเกตได้ (Observed Behavioral Regularities)    
เมื$อสมาชิกในองค์การไดมี้โอกาสพบปะ มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยใช้ ภาษา ค่านิยม ประเพณี พิธีการ       
ที$คลา้ยคลึงกนั 
 2. บรรทดัฐาน (Norms) เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมในกลุ่มที$ปฏิบติังานร่วมกัน       
เป็นสิ$งกาํหนดพฤติกรรมกลุ่มเพื$อใหผ้ลการปฏิบติัมีมาตรฐานเป็นที$ยอมรับของบุคคลในองคก์าร 

 3. ค่านิยมที$เด่นชัด (Dominant Values) องค์การสนับสนุนและคาดหวงัให้สมาชิก       
ในองคก์ารเสนอค่านิยมหลกั เป็นตน้วา่สถานศึกษามีความตอ้งการให้ครูและนกัเรียนมีคุณภาพสูง 
อตัราการขาดเรียนและการหยดุเรียนกลางคนันอ้ย และมีประสิทธิภาพสูงในการบริหารงานสูง 
 4. ปรัชญา (Philosophy) เป็นแนวทางในการทาํให้เกิดความเชื$อวา่บุคลากรจะตอ้งไดรั้บ
การกระทาํอยา่งไร สถานศึกษาต่าง ๆ มกัจะมีขอ้ความแสดงปรัชญา และพนัธกิจของสถานศึกษา
นัน ๆ 
 5. กฎกติกา (Rules) เป็นขอ้ตกลงที$ผูม้าใหม่จะตอ้งเรียนรู้ระเบียบ กฎเกณฑ์และปฏิบติัตาม 
จึงจะทาํใหส้มาชิกในองคก์ารยอมรับ 
 6. ความรู้สึก (Feelings) เป็นบรรยากาศทางกายภาพ โดยรวมในองคก์าร และวิธีที$คนใน
องคก์ารจะพบปะกนัทังภายในและภายนอกองคก์าร 
 จากความคิดเห็นของนักวิชาการอาจสรุปได้ว่า ลักษณะของวฒันธรรมองค์การ คือ  
สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื$อ บรรทดัฐาน รูปแบบในการทาํงาน ที$คน    
ในองคก์ารยดึถือร่วมกนั ซึ$ งจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมที$มีผลต่อประสิทธิภาพและความสาํเร็จขององคก์าร  
 วฒันธรรมสถานศึกษา 
 วฒันธรรมสถานศึกษา เป็นสิ$งสะทอ้นถึงแนวปฏิบติัที$ได้รับยอมรับเป็นประเพณีและ   
ค่านิยมซึ$งมีอิทธิพลต่อวธีิการและกระบวนการทุกอยา่ง ที$ดาํเนินการอยูใ่นสถานศึกษา ดงันันผูบ้ริหาร
ที$มุ่งความสาํเร็จจึงจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้และตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในอดีตของสถานศึกษาเพื$อให้
มีกรอบแนวคิดที$กว้างขวางต่อการเข้าใจถึงปัญหาที$ยุ่งยากซับซ้อนที$ เกิดขึ นในสถานศึกษา             
ถา้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจถึงวฒันธรรมสถานศึกษา และปรับวฒันธรรมให้เขา้กบัสภาพแลว้ลอ้ม
และเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบนัไดแ้ลว้ จะส่งผลให้การบริหารงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ   



 
 

68

ซึ$ งจากความสําคญัดงักล่าวจึงได้มีนกัวิชาการต่าง ๆ ได้ทาํการศึกษาและให้ความหมายเกี$ยวกบั  
วฒันธรรมสถานศึกษาไวแ้ตกต่างกนัดงันี  
 จตุพร  คาํแกว้ (2547 : 27) ไดส้รุปวฒันธรรมสถานศึกษาไวว้า่ เป็นวิถีแห่งการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษา ที$มีการถ่ายทอดให้สมาชิก แบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะได้แก่ วฒันธรรม            
ที$สามารถสังเกตเห็นได ้ประกอบดว้ยวฒันธรรมดา้นวตัถุ คาํพูด ระเบียบปฏิบติั พิธีการ สัญลกัษณ์
อื$น ๆ และวฒันธรรมที$ไม่สามารถสังเกตเห็นได ้ไดแ้ก่ ค่านิยม ความเชื$อ บรรทดัฐาน และทศันคติ  
ที$มีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ 
 จนัทรา  พกัตร์เพียงจนัทร์ (2547 : 30) ไดส้รุปความหมายของวฒันธรรมสถานศึกษาไวว้่า 
ค่านิยม ความเชื$อ แบบแผนพฤติกรรมและปทสัถานที$ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาภายใน     
สถานศึกษา ซึ$ งใชเ้ป็นแนวทางต่อการปฏิบติัของครูในสถานศึกษา 
 โอเวน (Owens. 2001 : 17)  ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมสถานศึกษาไวว้า่ แนวทาง
ปฏิบติัที$พฒันาขึนทีละเล็กทีละนอ้ยจนสมํ$าเสมอและกลายเป็นสิ$งหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคล
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า วฒันธรรมสถานศึกษา คือแบบแผน        
การประพฤติและปฏิบติัของบุคลากรในสถานศึกษาที$แสดงถึงวิถีชีวิต ค่านิยมในการปฏิบติัร่วมกนั
สืบทอดต่อ ๆ กนัมาจากรุ่นหนึ$งสู่อีกรุ่นหนึ$ง 
 แนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบัวฒันธรรมสถานศึกษา 
 วฒันธรรมสถานศึกษามีลกัษณะจาํเพาะที$แต่ละองค์กรให้ความสําคญั และยอมรับว่า   
เป็นส่วนหนึ$งของระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ซึ$ งแพทเตอร์สัน และคณะ (Patterson and    
et al. 1988 : 107 - 109) ไดส้รุปวา่ วฒันธรรมสถานศึกษามีส่วนเกี$ยวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคลากร
ในสถานศึกษา 10 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งหมายของสถานศึกษา (School Purpose) 2) การมอบอาํนาจ 
(Empowerment) 3) การตดัสินใจ (Decision Making) 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$งของสถานศึกษา 
(Sense of Community) 5) ความไวว้างใจ (Trust)  6) ความมีคุณภาพ (Quality) 7) การยอมรับ 
(Recognition) 8) ความเอืออาทร (Caring) 9) ความซื$อสัตยสุ์จริต (Integrity)  10) ความหลากหลาย
ของบุคลากร (Diversity) ซึ$ งมีรายละเอียดดงันี  
 1. ความมุ่งหมายของสถานศึกษา (School Purposes)  
  การปฏิบติังานของสถานศึกษาย่อมต้องมีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื$อที$จะทาํงาน       
ให้สําเร็จบรรลุความประสงค์ที$ตังไว ้การที$จะทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสถานศึกษานัน    
ภายในสถานศึกษาควรประชาสัมพนัธ์ ชี แจงให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจ เห็นคุณค่า                    
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และความสําคญัเกี$ยวกบัความมุ่งหมายของสถานศึกษา เพื$อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน       
และการประเมินผลร่วมกนั รวมทังคาํนึงถึงการตดัสินใจที$มีผลต่อเป้าประสงคข์องสถานศึกษาดว้ย 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109)  กล่าววา่ การปฏิบติังานของสถานศึกษา
ทุกแห่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายที$จะทาํงานให้บรรลุความมุ่งหมายของสถานศึกษา การที$จะทาํงานให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาควรมีโอกาสร่วมกนักาํหนดขึน เพื$อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติั เมื$อสถานศึกษากาํหนดวตัถุประสงค์ของสถานศึกษาแลว้ ควรประชาสัมพนัธ์     
ชีแจงใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเขา้ใจ เห็นคุณค่าและความสําคญัเกี$ยวกบัวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
เพื$อเป็นแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลร่วมกัน รวมทังคาํนึงถึงการตดัสินใจที$มีผลต่อ     
ความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษาดว้ย  
  รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544 : 170) กล่าววา่ เป้าหมายจะเป็นตวักาํหนดผลการปฏิบติังาน

ก็ต่อเมื$อทุกคนยอมรับทังหมด การที$มีคนใดคนหนึ$งปฏิเสธเป้าหมายนัน เขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือ

ดงันัน จึงไม่ควรใชผู้น้าํเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย 

  วารสาร เมืองพวน (2551 : 23) กล่าววา่ ความมุ่งหมายของสถานศึกษา หมายถึง การที$

สถานศึกษาไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรไดท้ราบถึงเป้าหมายของสถานศึกษา ดว้ยรูปแบบวิธีการ

ต่าง ๆ ทาํให้บุคลากรเกิดความตระหนกั เห็นคุณค่าและความสําคญัในเป้าหมายของสถานศึกษา 

การนาํเป้าหมายไปใช้ในการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ รวมทังการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

เพื$อสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ป้าหมายของสถานศึกษาบรรลุผลสาํเร็จ 

  จากความคิดเห็นของนกัวชิาการอาจสรุปไดว้า่  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา  หมายถึง 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา โดยการจดัทาํแผนงาน/โครงการมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษา
เสมอ รวมทังสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคญัของเป้าหมายสถานศึกษาให้เกิดขึ น      
กบับุคลากร โดยการแจง้ข่าวสารและทาํความเขา้ใจกบับุคลากรให้ทราบถึงนโยบายและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน เพื$อใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษาบรรลุผลสาํเร็จในที$สุด 
 2. การมอบอาํนาจ (Empowerment)  

  การมอบอาํนาจ เป็นกระบวนการบริหารหรือเป็นหวัใจของนกับริหารในการบริหาร

ราชการใหเ้ป็นไปดว้ยดี เมื$อผูบ้งัคบับญัชามอบหมายอาํนาจ หนา้ที$และความรับผิดชอบดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ$ ง แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บุคคลเหล่านันก็ควรเห็นความสําคญัของการมอบอาํนาจ    

ในการใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจในงานที$ได้รับมอบหมาย นอกจากนี ผูบ้ริหารควรให้โอกาส     
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ในการรับรู้ข่าวสาร และการได้รับปัจจยัต่าง ๆ ในการปฏิบติังานแก่บุคลากรในสถานศึกษา        

อยา่งเท่าเทียมกนัและในขณะเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งรับผดิชอบร่วมต่อผลที$เกิดขึนดว้ย 

  แพทเตอร์สัน และคณะ (Patterson and et al. 1988 : 107 - 109) ไดก้ล่าวถึง การมอบอาํนาจ

ไวว้่าในการปฏิบัติงานผูบ้ริหารจะต้องเห็นความสําคัญของการให้อาํนาจในการตดัสินใจแก่          

ครูในสถานศึกษาในบางสถานการณ์ พร้อมทังให้โอกาสในการรับรู้ข่าวสาร และการไดรั้บปัจจยั

ต่าง ๆ ในการปฏิบติังานแก่บุคคลในองคก์รอยา่งเท่าเทียมกนั  

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 236) กล่าวถึง การมอบอาํนาจหนา้ที$แต่ปราศจาก

ความรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาวา่ เป็นการแบ่งงานขององคก์รโดยขาดผูรั้บผิดชอบ การมอบหมาย

อาํนาจหนา้ที$ไม่ใชก้ารมอบหมายความรับผิดชอบ ผูบ้งัคบับญัชายงัคงรับผิดชอบไว ้เพื$อความถูกตอ้ง

เหมาะสมของการปฏิบติัหนา้ที$ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทังนี ผูที้$อยูใ่นองคก์รทุกคนจะตอ้งมีความเต็มใจ

ในการปฏิบติัหนา้ที$และมีความรับผดิชอบ 

  สมยศ นาวีการ (2544 : 238) กล่าววา่ การมอบหมายงานที$มีประสิทธิภาพทาํได ้     

โดยการปรับปรุงการติดต่อสื$อสารและความเขา้ใจระหวา่ง ผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ดีขึน     

ผูบ้ริหารที$เรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนและความพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขาจะสามารถตดัสินใจไดดี้

วา่งานประเภทใดควรมอบหมายใหแ้ก่ใคร 

  เทรซี (Tracy. 1990 : 1 - 5) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการมอบอาํนาจในงานให้แก่บุคลากร

ภายในองคก์ร ไวด้งันี  

      1. การให้อาํนาจโดยผา่นความรับผิดชอบ (Power Through Responsibility) กาํหนด

บทบาทหน้าที$ความรับผิดชอบให้บุคลากร ไดรั้บทราบถึงเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กร 

โดยทาํการสื$อสารและส่งเสริมในบทบาทหน้าที$ของบุคลากร เพื$อทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของต่อบทบาทและความรับผิดชอบของตน รวมทังเขา้ใจถึงบทบาท   

และความรับผดิชอบของผูอื้$นดว้ย 

  2. การให้อาํนาจโดยผา่นอาํนาจหนา้ที$ (Power Through Authority) มีการมอบหมาย
อาํนาจหน้าที$ให้เท่าเทียมกับบทบาทหน้าที$ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความสามารถ         
ของแต่ละบุคคล พร้อมทังชีแจง้ใหท้ราบถึงอาํนาจหนา้ที$และขอบเขตของอาํนาจหนา้ที$ใหช้ดัเจน 
  3. การให้อาํนาจโดยผ่านมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (Power Through Standard of 
Excellence) ตอ้งยึดถือในมาตรฐาน กาํหนดมาตรฐานในงานทังดา้นปริมาณ คุณภาพงบประมาณ
และเวลา สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรรู้ถึงผลสาํเร็จและความสาํเร็จ 



 
 

71

  4. การให้อาํนาจโดยการฝึกอบรมและการพฒันา (Power Through Training and 
Development) ผู ้บริหารควรมอบอํานาจในงาน โดยให้ผู ้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม                  
สร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างแรงจูงใจที$ตอ้งเรียนรู้ โดยไม่ก่อให้เกิดการต่อตา้น   
การเปลี$ยนแปลง พฒันาการฝึกอบรม ความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร 
  5. การให้อาํนาจโดยการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (Power Through Knowledge 
and Information) การมอบอาํนาจในงาน โดยการให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสารแก่บุคลากรไดรั้บทราบ
ถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ แผนงานขององค์การ ขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รอื$น ๆ การเปลี$ยนแปลงต่าง ๆ 
ที$เกิดขึนในปัจจุบนั 
  6. การให้อาํนาจโดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Power Through Feedback) จุดมุ่งหมาย
ของข้อมูลยอ้นกลับ คือ ช่วยเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ น บุคลากรได้เห็นว่าเขาต้อง          
ทาํการปรับปรุงเปลี$ยนแปลงไปอย่างไรบา้งซึ$ งเป็นการจูงใจให้บุคลากรทาํงานไดดี้ขึนและทาํให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
  7. การให้อาํนาจโดยการรับรู้ (Power Through Recognition) เป็นการทาํให้บุคลากร

เกิดความรู้สึกยอมรับโดยการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ การประเมินผลการปฏิบติังาน การประชาสัมพนัธ์ 

การให้อาํนาจหน้าที$ที$สูงขึน และการให้ค่าตอบแทนสวสัดิการต่าง ๆ บุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจ       

มีแรงจูงใจที$จะผลิตผลงาน หรือคุณภาพบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

  8. การให้อาํนาจโดยความไวว้างใจ (Power Through Trust) เป็นสิ$งที$ทาํให้บุคลากร 

รู้สึกถึงความไวว้างใจในความสามารถของตนเองและผูอื้$น โดยมีการเชื$อว่าบุคคลทุกคนย่อม         

มีพืนฐานและความสามารถในการทาํงานที$ดี มีการแสดงออกถึงความไวว้างใจผูอื้$น รวมทั ง         

การใหอิ้สระในการทาํงานแก่บุคลากร 

  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้่า  การมอบอาํนาจ หมายถึง ผูบ้ริหาร    
มีการกระจายอาํนาจหน้าที$ลดหลั$นไปตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา มีการกาํหนดหนา้ที$ขอบเขต
ของงานไวอ้ยา่งชดัเจน  ใหอ้าํนาจตดัสินใจในงานที$ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งอิสระ บุคลากรภายใน
สถานศึกษามีสิทธิเท่าเทียมกนัในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารที$เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารมอบหมายหน้าที$ความรับผิดชอบตรงกับความความรู้ความสามารถของบุคลากร     
เพื$อใหเ้กิดความเตม็ใจและพร้อมที$จะทุ่มเทการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 3. การตดัสินใจ (Decision Making)  
  ในการตดัสินใจผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงความเป็นไปได้ และผลกระทบที$เกิดขึนแก่
สถานศึกษา พร้อมทังการมีขอ้มูลที$เป็นองค์ประกอบสําคญัในการตดัสินใจมากที$สุด เพื$อให ้     
บรรลุวตัถุประสงค์ที$วางไว ้ ซึ$ งการตดัสินใจถือว่าเป็นสิ$งสําคญัยิ$งของกระบวนการบริหาร ดงันัน        
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ผูบ้ริหารทังหลายจึงไม่สามารถจะหลีกหนีเรื$องของการตดัสินใจได ้ การตดัสินใจเป็นพฤติกรรม       
ที$นกับริหารไดน้าํไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบที$เป็นตวับ่งชี ถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหาร 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ให้แนวคิดวา่ ในการตดัสินใจผูบ้ริหาร
ควรคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ และผลกระทบที$เกิดขึนแก่องคก์ร พร้อมทังการมีขอ้มูล สารสนเทศ    
ที$เป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจใหม้ากที$สุด 
  ยุคล์ (Yulk. 2002 : 81) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมว่าเกี$ยวขอ้งกบัการใช้
กระบวนการตัดสินใจที$หลากหลาย โดยยอมให้ผูอื้$นมีอิทธิพลบางอย่างเหนือการตัดสินใจ          
ของผูบ้ริหาร โดยทั$วไปคาํศพัทอื์$นที$ใชอ้า้งอิงถึงลกัษณะของภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 
การปรึกษาหารือ การตดัสินใจร่วมกนั การมีส่วนร่วมในอาํนาจ การกระจายอาํนาจ และการบริหาร
แบบประชาธิปไตย 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2008 : 217) เสนอแนะขันตอนของกระบวนการ
ตดัสินใจไว ้5 ขันตอน ดงันี  
  1. การระบุถึงสภาพและขอบเขตปัญหา 
  2. วเิคราะห์ปัญหาโดยสร้างเกณฑที์$เชื$อถือไดใ้นการแกปั้ญหา 
  3. พัฒนาแผนหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานรวมทั งการระบุทางเลือกต่าง ๆ          
การพยากรณ์ผลตามที$เป็นไปไดข้องแต่ละทางเลือก 
  4. การใคร่ครวญและการเลือกหนทางในการปฏิบติังาน 
  5. เริ$มแผนปฏิบติัการ 
  ประทีป สยามชยั (2546 : 37) กล่าววา่ การตดัสินใจของครูใหญ่มี 3 แบบ ดงันี   
  1. การตดัสินใจเกี$ยวกบังานประจาํ (Routine Decision Making) การตดัสินใจ        
ของครูใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจแบบนี อาจเป็นการตดัสินใจที$เป็นผลจากผูบ้งัคบับญัชา    
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็ได ้ 
  2. การตดัสินใจเกี$ยวกบัการสร้างสรรค ์(Heuristic Decision Making) ครูใหญ่ตอ้งให้
เสรีภาพแก่เพื$อนร่วมงานที$แสดงออก เปิดโอกาส และส่งเสริมให้เกิดผูน้าํแบบฉุกเฉินขึนในการทาํ งาน
ร่วมกบันกัเรียนและคณะครู ครูใหญ่ควรสร้างบรรยากาศใหมี้โอกาสในการตดัสินใจทางสร้างสรรค์
เกิดขึน 
  3. การตดัสินใจเกี$ยวกบัการประนีประนอม (Compromise Decision Making) ในบางครั ง
ครูใหญ่จาํ เป็นตอ้งหายุทธวิธีในการแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ซึ$ งอาจเกิดจากความแตกต่างในค่านิยม 
และวฒันธรรม ความคาดหวงัในบทบาทที$แสดง หรือขอ้ขดัแยง้ที$เกิดจากความสนใจเฉพาะบุคคล
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ครูใหญ่จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะตนเองในการตดัสินใจดา้นนี  เพราะหากเกิดความขดัแยง้เกิดขึน  
ภายในหน่วยงาน การสร้างความกา้วหนา้ในหน่วยงานจะกระทาํไดย้าก 

  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้่า การตดัสินใจ หมายถึง ผูบ้ริหารเปิด
โอกาสให้ผูเ้ชี$ยวชาญที$รู้ทนัสถานการณ์และปัญหาเป็นอย่างดีนาํเสนอข้อมูลเพื$อประกอบการ       
ตดัสินใจ เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานเสนอความคิดเห็น รวมทั งมีการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ           
ที$มีประสิทธิภาพก่อนการตดัสินใจเสมอ  ให้โอกาสผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั
ในการจดัสรรทรัพยากรภายในสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และโอกาส
ในการประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายมากที$สุด 
 4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$งของสถานศึกษา (Sense of Community)  
  สถานศึกษามีหน้าที$ให้ความช่วยเหลือและพฒันาบุคลากร พร้อมทังกระตุ้นให้
บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมีความผูกพนั รู้จกัรับผิดชอบ ช่วยเหลือและพฒันาสถานศึกษา  
ร่วมกนั เมื$อใดที$บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$งของสถานศึกษา จะทาํใหมี้อิทธิพลต่อสภาวะการ
ทาํงานมากกวา่เงินเดือนที$ไดรั้บ และจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานมากขึน 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ง
ขององค์กรว่าในการปฏิบติังานควรยึดถือสถานศึกษาเป็นหลกั โดยถือวา่ครู และบุคลากรทุกคน    
มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน จึงควรให้ความช่วยเหลือ และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
มีความผกูพนั รู้จกัรับผดิชอบ ช่วยเหลือ และพฒันาสถานศึกษาร่วมกนัใหม้ากที$สุด  
  คิมบอลล์ (Kimball. 1987 : 46 - 47) กล่าวว่า วิธีสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ ง                
ของสถานศึกษากระทาํไดโ้ดย 
  1. ใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีความผกูพนัซึ$ งกนัและกนั และเกี$ยวขอ้งกนั ตลอดจน
อุทิศเสียสละเวลาใหก้บังาน 
  2. ส่งเสริมความกา้วหนา้ของสมาชิกครูแต่ละคนในสถานศึกษา 
  3. ร่วมกิจกรรมดว้ยกนัในวนัหยดุสุดสัปดาห์ 
  4. ให้ครูแต่ละคนมีความรู้สึกว่า เขาเป็นคนสําคญัคนหนึ$ งของสถานศึกษา การขอ
ความช่วยเหลือในงานกิจกรรม การมุ่งเน้นถึงความสามารถพิเศษและความมีคุณค่าในแต่ละบุคคล 
ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือเมื$อมีโอกาสจาํเป็น ไม่แก่งแยง่อิจฉาริษยากนั 
  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$งของสถานศึกษา  
หมายถึง บุคลากรมี ความรักความผูกพนัต่อหน่วยงานที$ปฏิบติั ผูบ้ริหารมีการมอบหมายหน้าที$
ความรับผิดชอบที$มีความสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาให้กับบุคลกรเพื$อให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจที$ไดป้ฏิบติังานสอนในสถานศึกษาทาํให้ครูต่างทุ่มเทความสามารถใน
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การทาํงาน บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรักความสามคัคีต่อกนั มีการยกยอ่งชมเชยในความสําเร็จ
ของเพื$อนร่วมงานเสมอ 
 5. ความไวว้างใจ (Trust)  
  ความไวเ้นือเชื$อใจที$ผูบ้ริหารมีต่อบุคลากรว่าจะปฏิบติังานด้วยความซื$อสัตยสุ์จริต 
และมีคุณภาพ โดยให้โอกาสแก่บุคลากรไดเ้ลือกทาํงานตามความตอ้งการ ความรู้ ความสามารถ 
ของตนเอง ซึ$ งส่งผลให้เกิดความภกัดีและความทุ่มเทของบุคลากรในสถานศึกษาที$พร้อมจะทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายที$ตังไว ้
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ให้แนวคิดวา่ ผูบ้ริหารควรให้ความไวว้างใจ
ในการตดัสินใจปฏิบติังานต่าง ๆ ของบุคลากรในสถานศึกษา  
  เทรซี และมอริน (Tracy and Morin. 2001 : 2) กล่าวถึงความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจ
คงอยู ่เมื$อบุคคลอื$นบอกให้คุณกระทาํการใด ๆ ก็ตาม โดยไม่มีการอธิบายรายละเอียดทุกขันตอน 
และคุณทาํสิ$งนันเพราะคุณมั$นใจว่า บุคคลนันถือเอาประโยชน์ของคุณเป็นสิ$งสําคญัที$สุด และจะ 
ไม่กระทาํการใด ๆ ก็ตาม ที$จะก่อใหเ้กิดผลเสีย หรือเกิดโทษแก่คุณ 
  จตุพร คาํแกว้ (2547 : 42)  กล่าววา่ เมื$อเกิดความไวว้างใจซึ$ งกนัและกนัจะเกิดความรู้สึก
เชื$อมั$น อบอุ่น ยอมรับในค่าแห่งความเป็นมนุษยซึ์$ งกนัและกนั ความสัมพนัธ์ของบุคลากร            
ในสถานศึกษาจะมีลกัษณะของความจริงใจ ซื$อสัตย ์ตรงไปตรงมาและเปิดเผย การแกปั้ญหาจะเป็นไป
อยา่งนิ$มนวลเมื$อมีการตดัสินใจทุกคนจะมีความรู้สึกดีงามต่อกนั 
  วารสาร เมืองพวน (2551 : 28) กล่าวว่า การที$สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้ลือก
ปฏิบติังานตามความรู้ ความสามารถและความตอ้งการ การให้ความเชื$อมั$นในศกัยภาพของบุคลากร      

ที$จะปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทังบุคลากรที$มีการสื$อสารแบบเปิดเผยจะทาํให้บรรยากาศ

การปฏิบติังานเตม็ไปดว้ยความไวเ้นือเชื$อใจกนั 
  ดอทลิช และไคโร (Dotlich  and Cairo. 2002 : 173) ไดส้รุปผลของความไวว้างใจ ไวด้งันี  

  1. ระดบัการปฏิบติังานเพิ$มสูงขึน เมื$อผูน้าํแสดงถึงความซื$อสัตย ์ โดยการสื$อสาร        

ทางคาํพูด การกระทาํ และทศันคติ เมื$อบุคลากรรับรู้ถึงความไวว้างใจที$ผูน้าํมอบให้ บุคลากร               
จะทาํงานหนกั เพราะความไวว้างใจเป็นพลงังานที$ทาํให้บุคคลสามารถทาํงานหนกัขึนและยาวนานกวา่ 

เพื$อแสดงใหเ้ห็นถึงความไวว้างใจที$มอบใหแ้ก่เขา 

  2. การมอบความไวว้างใจให้บุคคลอื$น ก็จะได้รับความไวว้างใจเป็นการตอบแทน      
สัมพนัธภาพระหว่างผูน้ําและบุคลากรที$ถูกทาํลายลงแล้วนัน สามารถฟื นฟูให้ดีขึนได้ ถ้าผูน้ ํา            
เป็นผูริ้เริ$ ม และแสดงให้เห็นว่าผูน้าํมองเห็นคุณค่าของบุคลากร มากกว่าการเป็นทรัพยากรมนุษย ์     
หรือตน้ทุนทางแรงงาน และเมื$อบุคลากรรับรู้ว่า เขาไดรั้บความไวว้างใจ บุคลากรก็จะตอบสนอง        
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ต่อความรู้สึกนี  โดยจะมีความตังใจมากขึนที$จะริเริ$มสร้างสรรค์ความคิด และเสาะหาขอ้มูลที$มี
ประโยชน์ซึ$ งบุคลากรไดรั้บมาจากผูน้าํคนอื$น ๆ 
  3. ความไวว้างใจทาํให้งานสําเร็จรวดเร็วขึน หากผูน้าํไม่ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ความสําเร็จของงานจะขึนอยู่กบัการควบคุมดูแล การบริหารจดัการในหน่วยย่อย การตรวจสอบ         
และการวดัผลอยา่งต่อเนื$อง ซึ$ งจะใชเ้วลามากในการนิเทศงาน แต่ความไวว้างใจที$ผูน้าํมอบให้บุคลากร
จะมีความตังใจและมุ่งเนน้ความสาํเร็จของงานมากกวา่ 
  จากความคิดเห็นของนักวิชาการอาจสรุปได้ว่า ความไวว้างใจ หมายถึง ผูบ้ริหาร    
เชื$อมั$นว่าบุคลากรสามารถปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จได้ตามจุดมุ่งหมาย และบุคลากรมีเชื$อมั$น     
และไวว้างใจในความสามารถของผูบ้ริหารวา่สามารถบริหารงานภายในสถานศึกษาไดส้ําเร็จตามที$
คาดหวงั ซึ$ งในการสร้างความไวว้างใจให้เกิดขึนไดน้ันผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีความเชื$อใจบุคลากร
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เปิดโอกาสให้บุคลการได้เลือกวิธีการทํางานและตัดสินใจ            
ไดอ้ยา่งอิสระเพื$อใหป้ฏิบติังานตามความตอ้งการอยา่งเตม็ที$โดยเชื$อมั$นวา่จะเกิดผลดีแก่สถานศึกษา 
 6. ความมีคุณภาพ (Quality)  
  การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระบบการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบนัการศึกษาทาํให้มีผลผลิตและการบริการที$มีคุณภาพเป็นที$ยอมรับ ความมีคุณภาพ    
เกี$ยวข้องกับคุณค่าและการคาดหวงัให้ครูปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื$อมั$น              
ในประสิทธิภาพการทาํงานของครูและความสามารถของนกัเรียน รวมทังให้ความสําคญัในการสร้าง
บรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษา 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ให้แนวคิดวา่ ความมีคุณภาพเกี$ยวขอ้งกบั

คุณค่าและคาดหวงัให้ครูปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ความเชื$อมั$นในประสิทธิภาพ

การทาํงานของครูและความสามารถของนกัเรียน รวมทังให้ความสําคญัในการสร้างบรรยากาศ   

ของความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือของทุกคนในสถานศึกษานอกจากนี  สถานศึกษาจะตอ้ง

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพื$อใหเ้กิดการพฒันา 

  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 113 - 114) ไดก้ล่าวถึง ระบบ 
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ไวว้า่ องคก์รที$นาํกิจกรรมควบคุมคุณภาพมาใชจ้ะเริ$มตน้ดว้ย
อุดมการณ์พืนฐานคือ การมุ่งพฒันาคนก่อน ซึ$ งในระหวา่งการพฒันาคนและการทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนัเป็นทีม ทาํให้เกิดความเคารพในกลุ่มเพื$อนร่วมงานและทาํให้บรรยากาศในการทาํงาน      
อบอุ่นและช่วยกันทาํให้ที$ทาํงานนันน่าอยู่น่าทาํงาน เมื$อทาํกิจกรรมควบคุมคุณภาพต่อเนื$อง         
ไประยะหนึ$ง กิจกรรมต่าง ๆ ที$กลุ่มทาํก็เริ$มส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ$ งจะ
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ทาํใหบ้รรลุอุดมการณ์พืนฐานกล่าวคือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาสถานประกอบการ
ของตน 
  สมยศ นาวีการ (2544 : 128) กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศแห่งความเห็นอกเห็นใจ 
เป็นการเพิ$มพนูแรงจูงใจและสร้างขวญัในการทาํงาน อิทธิพลที$มีผลต่อคุณลกัษณะของตวับุคคลคือ
ความสามารถ (Abilities) และแรงจูงใจ (Motive) คุณลกัษณะของตวับุคคลนี มีส่วนเกี$ยวขอ้งกบั   
ผลงานขององคก์รซึ$ งจะดีหรือไม่ดีอยา่งไรขึนอยูก่บัความสามารถและสิ$งจูงใจของตวับุคคลภายใน
องค์กรด้วยการเพิ$มประสิทธิภาพและคุณภาพพนักงานจะได้รับกระตุ้นให้มีส่วนร่วม ซึ$ งจะ           
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกความเป็นอนัหนึ$งอนัเดียวกนั มีความไวว้างใจกนัและกนัความรู้สึกแบบครอบครัว 
สร้างบรรยากาศแห่งความเห็นอกเห็นใจ เป็นการเพิ$มแรงจูงใจและสร้างขวญัในการทาํงาน 
  นิภารัตน์  ป้อสีลา (2550 : 31) กล่าวว่า ความมีคุณภาพนันหมายถึง สถานศึกษา     
คาํนึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงานและการสร้างขวญักาํลงัใจแก่บุคคลในสถานศึกษา เพื$อพฒันา     
ให้สมาชิกของสถานศึกษามีคุณภาพขึน ซึ$ งเป็นความคาดหวงัของสถานศึกษาสําหรับมาตรฐาน  
และคุณภาพการทาํงานของครูและมาตรฐานคุณภาพของนกัเรียน 
  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้่า ความมีคุณภาพ หมายถึง ผูบ้ริหาร     
ให้ความสําคัญต่อการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา       
โดยมีการประเมินผลการทาํงานของครูว่ามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที$กาํหนด รวมทัง    
ให้ความสําคญัในการพฒันาของครูผูส้อนเพื$อเพิ$มพูนประสิทธิภาพในการทาํงาน สถานศึกษา       
จดัสิ$งอาํนวยความสะดวกและบรรยากาศที$ดีใหก้บัครูผูส้อนและผูรั้บบริการ 
 7. การยอมรับ (Recognition)  
  การที$ผูบ้ริหารเปิดโอกาสและยอมรับความคิดเห็นที$ดีของบุคลากร เกิดสัมพนัธภาพ   
ที$ดีต่อกนัมีขวญัและกาํลงัใจ และส่งผลที$ดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื$อบรรลุไปสู่เป้าหมาย 
ที$วางไว ้เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการการยอมรับจากผูอื้$น ซึ$ งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการ    
พืนฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow. 1970 : 55 - 56) กล่าวไวว้า่ การจูงใจบุคคลให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทาํกิจกรรมใด ๆ มีลาํดบัความตอ้งการ 5 ขัน คือ ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological 
Needs) ความต้องการความปลอดภยั (Sercurity Needs) ความตอ้งการที$จะเป็นเจ้าของ 
(Belongingness Needs)  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs)  และความตอ้งการ    
ความสาํเร็จในชีวติ (Self Actualization)  
  กอร์ดอน (Gordon. 1999 : 121) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการยอมรับไวว้า่ เป็นสิ$งที$

บุคคลหรือกลุ่มมีความเห็นต่อสิ$งต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือเหมาะสม โดยอยู่บนพืนฐานของความรู้  

ความเขา้ใจในสิ$งนันๆ และมีการตดัสินใจเพื$อนาํไปปฏิบติังานจริง ๆ ต่อไป 
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  จตุพร  คาํแกว้ (2547 : 46) กล่าววา่ การยอมรับ และเห็นคุณค่าความสามารถของบุคลากร

รู้จกัมองส่วนดีของกนัและกนั จะก่อทศันคติ และกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ทาํให้เกิด

การยอมรับซึ$ งกนัและกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื$อนร่วมงาน ซึ$ งจะช่วยให้

แต่ละบุคคลมีความภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้มีความสุขในการทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอื้$น และเต็มใจ    

ที$จะปฏิบติังานเพื$อความสาํเร็จอยา่งเตม็ที$ 

  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้า่ การยอมรับ หมายถึง ผูบ้ริหารยอมรับ

ในความรู้ความสามารถของครู พร้อมทังยินดีที$จะรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 

ยกย่องชมเชยครูและนักเรียนที$สร้างชื$อเสียงให้กบัสถานศึกษา ให้การยอมรับในความผิดพลาด   

จากการปฏิบัติงานของครูและให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น รวมทังเพื$อนร่วมงาน       

ต่างยอมรับความคิดเห็นซึ$งกนัและกนัส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศที$ดีในการทาํงานร่วมกนั 

 8. ความเอืออาทร (Caring)  

  ความเอืออาทร เป็นคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจและกายของมนุษย์ คือ                     

เป็นความสํานึกที$ดี เป็นการกระทาํที$ก่อประโยชน์สุขให้ทังแก่ผูใ้ห้และผูรั้บ สถานศึกษาควรเอาใจใส่

ดูแลความเป็นอยู่ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที$ของบุคลากร              

ผูบ้ริหารและบุคลากรใช้เวลาว่างมาอยู่ใกลชิ้ดกนัการเอาใจใส่ดูแลในความเป็นอยู่ซึ$ งกนัและกนั 

การให้ความช่วยเหลือ ความเอืออาทรต่อกนัทังในเรื$องส่วนตวัและหนา้ที$การงาน ทาํให้บุคลากร    

มีสัมพนัธภาพที$ดีต่อกนัและสร้างเสริมบรรยากาศการทาํงานที$เอือต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

เป็นทีมมากขึนดงัที$ แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ไดเ้สนอวา่ องคก์รควรเอาใจใส่ดูแล 

ในเรื$องความเป็นอยูแ่ละส่งเสริมความกา้วหนา้ของบุคคลในองคก์ร  

  นิภารัตน์  ป้อสีลา (2550 : 34) กล่าววา่ ความเอืออาทร (Caring) หมายถึง ความเอาใจใส่ 

ดูแลและมีความเอือเฟื อต่อกนัของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

  จากความคิดเห็นของนกัวชิาการอาจสรุปไดว้า่  ความเอืออาทร หมายถึง ผูบ้ริหารดูแล

เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุคลากรภายในสถานศึกษา จดัให้มีสวสัดิการที$เหมาะสมกับครู      

และคอยสนบัสนุนช่วยเหลือให้มีโอกาสไดรั้บความกา้วหน้าทางอาชีพ  เพื$อนร่วมงานมีความรัก     

ความสามคัคีใหก้ารช่วยเหลือต่อกนัเมื$อประสบปัญหาในการทาํงาน และบุคลากรภายในหน่วยงาน

มีความเตม็ใจเสียสละเวลาส่วนตวัเพื$อความสาํเร็จของงาน  

 9. ความซื$อสัตยสุ์จริต (Integrity) 
  การที$สถานศึกษาเห็นคุณค่าของความซื$อสัตย์ ความมานะพยายามของครูผูส้อน        
ที$ปฏิบัติงานอย่างสมํ$าเสมอและกําหนดแนวทางให้ครูทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดมั$นจริยธรรม       
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เป็นหลกัความซื$อสัตยสุ์จริตจึงเป็นวฒันธรรมสถานศึกษาที$เกี$ยวขอ้งกบัการที$สถานศึกษาเห็นคุณค่า
ในความซื$อสัตยสุ์จริตของบุคลากร 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) เสนอว่า องค์กรควรเห็นคุณค่า            
ของความเป็นเอกภาพและความซื$อสัตย์ของบุคคลในองค์กร พร้อมทังรักษาไวซึ้$ งมาตรฐาน         
ในการปฏิบติังานและคุณภาพของบุคลากร  
  เอกชยั  ชิณโคตร (2549 : 35) กล่าวว่า ความซื$อสัตยสุ์จริตนันหมายถึง สถานศึกษา
ควรเห็นคุณค่าของความเป็นเอกภาพและความซื$อสัตยข์องบุคคลในสถานศึกษา ใหค้าํยกยอ่งชมเชย 
และให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรที$มีความซื$อสัตย ์พร้อมทังรักษาไวซึ้$ งมาตรฐานในการปฏิบติังาน
และคุณภาพของบุคลากร 
  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้า่ ความซื$อสัตยสุ์จริต หมายถึง ผูบ้ริหาร 
ครู และนกัเรียน ภายในสถานศึกษา ตระหนกัและเห็นคุณค่าความสําคญัของการยึดมั$นในความซื$อสัตย์
สุจริตร่วมกนัใช้เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัในสถานศึกษา ผูบ้ริหารให้ความสําคญั  
และยกยอ่งชมเชยแก่บุคลากรที$ปฏิบติังานดว้ยความซื$อสัตยสุ์จริต  
 10. ความหลากหลาย ของบุคลากร (Diversity) 
  เมื$อบุคลากรคือหัวใจของความสําเร็จของสถานศึกษา การที$สถานศึกษามีบุคลากร   
ที$มีความหลากหลายและเชี$ยวชาญแตกต่างกัน ก็จะก่อเกิดความสมดุลและความเหมาะสม           
ของการทาํงานร่วมกนั  เนื$องจากแต่ละคนจะมีความโดดเด่นดา้นต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการแลกเปลี$ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทังในดา้นเทคนิคและวิธีการปฏิบติังาน ส่งผลให้การปฏิบติังานต่าง ๆ       
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพที$สูงขึน 
  แพทเตอร์สัน (Patterson. 1988 : 107 - 109) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ ครูมีค่านิยมในดา้น
ปรัชญาหรือความเชื$อตลอดจนบุคลิกภาพที$แตกต่างกนั ซึ$ งแต่ละคนจะมีวิธีการสอนที$ไม่เหมือนกนั 
มีค่านิยมในด้านการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนแต่ละคนที$แตกต่างกันเพื$อตอบสนอง            
ต่อความตอ้งการส่วนตวัของนกัเรียนที$แตกต่างกนัในแต่ละคน 
  อรจรีย ์ ณ ตะกั$วทุ่ง (2547 : 8) กล่าวว่า ความหลากหลายในวิธีการเรียนการสอน  
ของครูจะเป็นปรัชญาที$ช่วยครูวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื$อสามารถสนอง  
ความต้องการที$แตกต่างของผูเ้รียน ปัจจุบนัวิธีการสอนที$หลากหลายไม่ได้เป็นเพียงเครื$ องมือ        
ครูแต่เป็นปรัชญาที$ครูตอ้งนาํไปใช ้
  จตุพร  คาํแกว้ (2547 : 50) กล่าวว่า วฒันธรรมสถานศึกษาเป็นตวัหลอมความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลที$อยูใ่นสถานศึกษานัน วฒันธรรมดงักล่าวจะถ่ายทอดสืบต่อกนั



 
 

79

โดยประเพณี โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีวฒันธรรมของตนเองซึ$ งอาจเหมือนหรือแตกต่างกนั  
ก็ได ้
  จากความคิดเห็นของนกัวิชาการอาจสรุปไดว้า่  ความหลากหลายของบุคลากร คือ    
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในทางความคิด ความเชื$อ ค่านิยม ปรัชญา ศาสนา บุคลิกภาพ 
และทกัษะการสอนของครูและคน  โดยผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารที$ยืดหยุ่นสามารถเชื$อมโยง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื$อนาํไปสู่จุดมุ่งหมายและความสาํเร็จของงาน 
  ดังนั นลักษณะของวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ$ งที$สําคัญในการแก้ปัญหาและ           
การตอบสนองความตอ้งการพืนฐานขององค์กร สามารถจดัระเบียบภายในองค์การเป็นแนวทาง   
ในการทาํงานและปฏิบติัตนเอง โดยสามารถสร้างเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์ารระหว่างผูร่้วมงาน
หรือสมาชิกในองคก์ารซึ$ งจะช่วยการตดัสินใจในกิจกรรมที$ปฏิบติัอยูเ่สมอ ในขณะเดียวกนัภายใน
องคก์ารมกัจะมีวฒันธรรมยอ่ยเป็นของตนเอง ซึ$ งหากวฒันธรรมยอ่ยมีความแตกต่างจากวฒันธรรม
หลกัขององคก์ารมากก็จะสร้างความขดัแยง้ และเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 คอช (Koh. 1991 : unpaged ; อา้งถึงใน สราญรัตน์ จนัทะมล. 2548 : 30) ไดศึ้กษา       
การทดสอบเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงในประเทศสิงคโปร์จาํนวน 90 สถานศึกษา ๆ ละ 20 คน 
ผลการวิจยั พบวา่ ผลของภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงและภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยนสามารถทาํนาย
พฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ความผกูพนักบัองคก์าร 
ความพึงพอใจและการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารโดยรวมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และพบว่า
ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงทาํนายความพึงพอใจและความผกูพนัไดสู้งกวา่ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลี$ยน 
 ทรูสกี (Truskie. 1999 : 1 - 2)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ความระหว่างภาวะผูน้าํและ       
วฒันธรรมองค์การ พบวา่ ภาวะผูน้าํส่งผลโดยตรงต่อวฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้าํสามารถทาํให้
การปฏิบติังานดีขึนคงเส้นคงวา และทาํให้องค์การมีการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน      
ได้อย่างย ั$งยืน ผูน้ําต้องรู้จกัและเข้าใจวฒันธรรมองค์การ รวมทังแสดงบทบาทของภาวะผูน้ํา      
เพื$อสร้างวฒันธรรมที$ส่งผลต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดว้ย  
 สเทนฮอฟ และโอเวน (Steinhoff and Owen. 1998 : 1 - 2) ไดศึ้กษาถึงการวิเคราะห์          
คุณลกัษณะวฒันธรรมองคก์รในการจดัการศึกษา ผลการวจิยัพบวา่คุณลกัษณะที$ชี ใหเ้ห็นถึงรูปแบบ
วฒันธรรมของสถานศึกษาขึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 1) สภาพทางครอบครัวของนกัเรียน    
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2) เครื$องอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 3) การแสดงออกของนกัเรียน 4) การปลูกฝังลกัษณะนิสัย        
แก่นกัเรียน 
 บาร์เนทท ์ (Barnett. 2003 : 1) ไดศึ้กษาอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ร สภาพแวดลอ้ม    
ในการทาํงานและชีวติทางการทาํงาน ส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่ออาชีพ
ผูบ้ริหารระดบักลางฝ่ายกิจการนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าตวัแปรชีวิต
การทาํงานส่วนบุคคลและวฒันธรรมองค์กรมีอาํนาจการทาํนายความพึงพอใจในงานได้สูงกว่า     
ตวัแปรสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขณะเดียวกนัยงัพบวา่อายุเป็นตวัแปรทาํนายความพึงพอใจได้
แต่ไม่สามารถทาํนายความผูกพนัต่ออาชีพพึงใจได้ ในการทาํงานและพยากรณ์ความผูกพนั          
ต่ออาชีพ  
 แพตเตอร์สัน (Patterson. 2000 : 150) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์รกบัผลการปฏิบติังาน
ของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั The University Southern Mississippi ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังาน
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมแบบลักษณะสร้างสรรค์อย่างมาก         
โดยวฒันธรรมเฉพาะบางประเภทจะทาํให้เกิดผลงานเฉพาะขึนมา ซึ$ งสนับสนุนงานวิจยัอื$น ๆ        
ที$พบวา่ วฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ร  
 ชาเวช (Chaves. 2002 : 202) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กร         
กบัพนกังานบริษทัแห่งหนึ$ งพบว่า การรับรู้ในองค์ประกอบต่าง ๆ ทางวฒันธรรมองค์กร เช่น 
ระเบียบการแต่งกาย คาํขวญัในองค์กร เป้าหมายร่วม เป็นตวัทาํนายความผูกพนัต่อองค์กร           
ของสมาชิกได ้ 
 แมคเคย ์(Mckay. 2001 : 492-A) ไดศึ้กษาวฒันธรรมองคก์รในการประเมินครูโดยศึกษา
เฉพาะกรณีในสถานศึกษาแห่งหนึ$ง ในรัฐแมซซาซูเซตต ์พบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีส่วนอยา่งสําคญั
ในการส่งเสริมและพฒันาการปฏิบติัในการประเมินครูและมีส่วนสนบัสนุนต่อการเรียนและการสอน
ในสถานศึกษาอยา่งจริงจงั  
 สมาร์ท และคณะ (Smart and et al. 1997 : 2146-A) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของวฒันธรรม
องค์กรแบบการตดัสินใจและประสิทธิผลองค์กรในตวัแบบสาเหตุ โดยวฒันธรรมองค์กรศึกษา  
ตามกรอบแนวคิดของคาเมรอนและเอตติงตนั และประสิทธิผลของวิทยาลยัชุมชนตามกรอบ      
ของคาเมรอนทัง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจทางการศึกษาของผูเ้รียน การพฒันาทางวิชาการ     
ของผูเ้รียน การพฒันาทางวิชาชีพของผูเ้รียน การพฒันาบุคลิกภาพของผูเ้รียน การพฒันาทางวิชาการ
และคุณภาพของอาจารย ์ การปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน และความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร  
โดยศึกษาในวิทยาลยัชุมชนที$จดัการศึกษา 2 ปี จาํนวน 30 แห่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร
และอาจารยป์ระจาํ 639 คน พบวา่ ประสิทธิผลของวิทยาลยั เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัของวฒันธรรม
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กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และรูปแบบการตดัสินใจ โดยวฒันธรรมแบบครอบครัว และวฒันธรรม
แบบเปลี$ยนแปลงพฒันา มีลกัษณะที$ไดเ้ปรียบและมีประสิทธิผลสูงกว่าวฒันธรรมแบบราชการ  
และวฒันธรรมแบบการตลาด โดยในแนวของวฒันธรรมการเปลี$ยนแปลงพฒันาเห็นวา่ การเปลี$ยนแปลง 
เป็นสิ$งที$หลีกเลี$ยงไม่ได ้บุคคลมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์และความสาํคญัของงานตามที$กาํหนด 
 งานวจัิยในประเทศ 
 จตุพร  คาํแกว้ (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง วฒันธรรมสถานศึกษาที$ส่งผลต่อ 
การนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรม
สถานศึกษาโดยภาพรวม และรายดา้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 
คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ งของสถานศึกษา การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความมุ่งประสงค ์         
ของสถานศึกษา การมอบอาํนาจ ความหลากหลายของบุคลากร ความไวว้างใจ ความซื$อสัตยสุ์จริต 
ความเอืออาทร และการตดัสินใจ สําหรับการนิเทศภายในสถานศึกษา และรายด้านมีการปฏิบติั    
อยู่ในระดบัมากเรียงค่าเฉลี$ยจากมากไปน้อย คือ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากร การวิจยั
เชิงปฏิบติัการ การพฒันากลุ่ม และการช่วยเหลือครูโดยตรง ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ    
พบวา่ วฒันธรรมสถานศึกษาที$ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอย่างมีนยัสําคญั 
ที$ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความหลากหลายของบุคลากร ความมีคุณภาพ ความมุ่งประสงคข์องสถานศึกษา 
การมอบอาํนาจ และความเอืออาทร 
 จิรวฒัน์  กลึงกลางดอน (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมสถานศึกษากบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และวฒันธรรม
สถานศึกษาที$ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูในสถานศึกษาขันพืนฐานระดบั
มธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ ตามทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดาํเนินการวิจยัโดยใช้
กรอบแนวคิดวฒันธรรมสถานศึกษาของ Patterson, Purkey และParker โดยมีองค์ประกอบ           
10 ประการ ไดแ้ก่ เป้าประสงคข์องสถานศึกษา การมอบอาํนาจ การตดัสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ง
ของสถานศึกษา ความไวว้างใจความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอืออาทร ความซื$อสัตยสุ์จริตและ
ความหลากหลาย พบว่า  1) วฒันธรรมสถานศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐานระดบัมธัยมศึกษา 
จงัหวดัชยัภูมิมีระดบัความสาํคญัที$ปรากฏในระดบัมากทังโดยภาพรวมและรายดา้น เรียงตามลาํดบั
จากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ งของสถานศึกษา 
ความซื$อสัตยสุ์จริตการมอบอาํนาจ การยอมรับ ความมีคุณภาพ ความหลากหลาย การตดัสินใจ 
ความเอืออาทรและความไวว้างใจ  2) การปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขันพืนฐานระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก และมาตรฐาน    
ที$มีการปฏิบติัในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การร่วมมือกบัผูอื้$นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์
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การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที$ดีแก่ผูเ้รียนและการตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึง         
ผลที$จะเกิดกับผูเ้รียน 3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมสถานศึกษากับการปฏิบติังาน              
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขันพืนฐานระดับมัธยมศึกษา จังหวดัชัยภูมิ                
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01  4) วฒันธรรม
สถานศึกษาที$ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          
ที$ระดบั .01 เรียงตามลาํดบัความสําคญั คือ ดา้นความมีคุณภาพ ดา้นความหลากหลายของบุคลากร 
ดา้นเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ดา้นการตดัสินใจ และดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$ งของสถานศึกษา 
โดยสามารถทาํนายการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครูไดร้้อยละ 57.70 
 จนัทรา  พกัตร์เพียงจนัทร์ (2547 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมสถานศึกษากบัการปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที$การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1)  วฒันธรรมสถานศึกษาในสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนที$การศึกษากาญจนบุรี รายด้านและโดยรวมมีการปฏิบติั        
อยู่ในระดบัมาก  2) การปฏิบติังานวิชากรในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที$  
การศึกษากาญจนบุรี รายดา้นและโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  3) ขา้ราชการครูที$ปฏิบติังาน
ในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกันมีวฒันธรรมสถานศึกษารายด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน          
4)  ขา้ราชการครูที$ปฏิบติังานในเขตพืนที$ต่างกนัมีวฒันธรรมสถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เพื$อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ขา้ราชการครูที$ปฏิบติังานในเขตพืนที$ต่างกนัมีระดบัการปฏิบติั    
ด้านการเพิ$มอาํนาจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 โดยขา้ราชการครูในเขต 2        
มีระดบัการปฏิบติัสูงกว่าขา้ราชการครูในเขต 1 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 และสูงกว่า   
ข้าราชการครูในเขต 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 และข้าราชการครูที$ปฏิบัติงาน             
ในเขตพืนที$ต่างกนัมีระดบัการปฏิบติังานด้านการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ      
ที$ระดบั .05 โดยขา้ราชการครูในเขต 2 มีระดบัการปฏิบติัสูงกวา่ขา้ราชการครูในเขต 1 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที$ระดบั .05  5) วฒันธรรมสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัการปฏิบติังาน
วชิาการโดยรวมและการปฏิบติังานวิชาการดา้นการนิเทศภายใน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
และวฒันธรรมสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัการปฏิบติังานวิชาการ
ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา 
และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
 ชูชาติ  งามจิตร (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษา
ในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานักงานเขตพืนที$การศึกษาจนัทบรี เขต 2 พบว่า วฒันธรรมองค์การ    
ของสถานศึกษาในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานักงานเขตพืนที$การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 โดยรวม      
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และรายดา้น อยูใ่นระดบัมากวฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาในอาํเภอสอยดาว สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที$การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน      
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน มีด้านความมุ่งหมายของสถานศึกษา              
ดา้นการเสริมพลงัและดา้นความเอืออาทร มีความแตกต่างกนัอยูมี่นยัสําคญัทางสถิติส่วนดา้นอื$น ๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาในอาํเภอสอยดาว    
สังกดัสาํนกังานเขตพืนที$การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จาํแนกตามระดบัชันที$เปิดสอน โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนับสําคัญทางสถิติเมื$อพิจารณาเป็นรายด้าน มีด้านความมุ่งหมายของสถานศึกษา              
ดา้นการเสริมพลงัดา้นความไวว้างใจ ดา้นการยอมรับ ดา้นความเอืออาทร ดา้นความซื$อสัตยสุ์จริต 
และดา้นความหลากหลายของบุคลากร มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนอื$นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ขนิษฐา  อุ่นวิเศษ (2550 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื$ อง ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง       
ของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที$การศึกษา
สกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับองค์การแห่งการเรียนรู้        
ของสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 
 นิภารัตน์  ป้อสีลา (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง วฒันธรรมองคก์ารที$ส่งผลต่อ   
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1) วฒันธรรมองคก์าร
ภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง            
3) วฒันธรรมองคก์ารที$ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ วฒันธรรมองคก์าร   
ดา้นการมอบอาํนาจส่งผลต่อการประกนัคุณภาพดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษาและดา้นการผดุง
ระบบประกนัคุณภาพวฒันธรรมองค์การด้านการตดัสินใจส่งผลต่อการประกนัคุณภาพโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นวฒันธรรมองคก์ารดา้นการยอมรับส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา วฒันธรรมองคก์ารดา้นการบูรณาการส่งผลต่อการประกนัคุณภาพ
การผดุงระบบประกนัคุณภาพ 
 วษุิวตั  มหิทธิกร (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํ และวฒันธรรมองค์การของสํานักงานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง     
ที$เป็นขา้ราชการพลเรือนและพนักงานราชการของสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี จาํนวน     
225 คน ผลการวิจยัพบวา่  1) ภาวะผูน้าํของสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี โดยรวมมีคะแนนเฉลี$ย
อยู่ในระดับปานกลาง  2) วฒันธรรมองค์การของสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีโดยรวม        
มีคะแนนเฉลี$ยจดัอยู่ในระดบัปานกลาง  3) ภาวะผูน้าํและวฒันธรรมองค์การของสํานกังานปลดั
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สํานกันายกรัฐมนตรีมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั 
.05 
 สุชาติ  พาอยู่สุข (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง การศึกษาวฒันธรรมองค์การ      
เชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษาในสังกดัสํางานเขตพืนที$การศึกษา ชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
วฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนที$การศึกษาชลบุรี     
เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกมิติ  วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา ในสังกดั
สาํนกังานเขตพืนที$การศึกษาชลบุรี เขต 1 จาํแนกตามสังกดัเดิมของสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดับ .05 โดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแห่งชาติ          
เดิมมีวฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคโ์ดยรวมสูงกวา่ สถานศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาเดิม 
 ขวญัฤทยั  ทองธิราช (2551 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ํา         
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพืนที$การศึกษา หนองบัวลําภู  ตามความคิดเห็นของครูผู ้สอน พบว่า                  
มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกในระดบัมาก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 ดว้ยทังนี อาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ในการดาํเนินงานกิจการ
ของสถานศึกษา ใหพ้ฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในสถานศึกษา 
ทังรายบุคคล และรายกลุ่ม สามารถทาํให้บุคคลพฒันาความสามารถไปสู่ความสามารถที$สูงขึน
สามารถจูงใจใหบุ้คคลากรทาํงานเพื$อใหบ้รรลุกบัเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ดรุณี  ขนัขวา (2551 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื$ อง ภาวะผูน้ําการเปลี$ยนแปลง            
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอหนองเรือ สังกดัสํานกังานเขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 5    

พบว่าภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงาน       

เขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
อยู่ในระดบัมาก ซึ$ งหากพิจารณาภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงเป็นรายด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี$ย    

จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การสร้าง

แรงบนัดาลใจ และการกระตุน้ทางปัญญาตามลาํดบั 

 วารสาร เมืองพวน (2551 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื$ อง ความสัมพนัธ์ระหว่าง         
วฒันธรรมสถานศึกษากบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพืนที$การศึกษาหนองคาย ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมสถานศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้   
ในสถานศึกษาประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมากทังโดยภาพรวมและรายดา้น โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์
ในระดบัสูง เพื$อเป็นพิจารณาเป็นรายดา้นมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
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 วิไลวรรณ  มีแหยม (2551 : บทคดัย่อ) ที$ได้ศึกษาวฒันธรรมโรงเรียน กรณีศึกษา          
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สํานกังานเขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหาร 
และครูผูส้อนที$มีประสบการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมโรงเรียนกรณีศึกษา        
โรงเรียนศรีกระนวนวทิยาคม สาํนกังานงานเขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่แตกต่างกนั 
 จารุวรรณ  โตบวั (2552 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอพล สังกดัสํานกังานเขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่  ขา้ราชการครู
สายผูส้อนที$ปฏิบติังานในโรงเรียนที$มีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอพล สังกดัสํานกังานเขตพืนที$การศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัของสถิติที$ระดบั .05   
 นุชา  สระสม (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 203 สถานศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
และครูปฏิบติัการสอนในสังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 812 คน ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของ   
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก และวฒันธรรมองค์การสถานศึกษา
สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเป็นแบบสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก และภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรคข์องสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร 
มีองค์ประกอบ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และความคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 
 ธนิต  ทองอาจ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร         
ที$ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืนที$การศึกษามุกดาหาร พบว่า         
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครู จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ที$มีต่อภาวะ
ผู ้นําการเปลี$ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที$การศึกษามุกดาหาร              
ไม่แตกต่างกนัทังโดยรวมละรายดา้น 
 ศรีรัตน์  บวัใหญ่ (2553 : บทคดัย่อ) ที$ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา        
ขันพืนฐานตามทรรศนะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพืนที$การศึกษาประถมศึกษา 
สิงห์บุรี จาํนวน 310 คน พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของสถานศึกษาขันพืนฐานตามทรรศนะของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพืนที$การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง         
วุฒิการศึกษา ความสําเร็จในชีวิตการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที$ระดับ .05 จาํแนกตามวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติที$ระดบั .01 ส่วนเพศ อาย ุ วทิยฐานะ สถานภาพการสมรส และประสบการณ์ทาํงาน พบวา่            
ไม่แตกต่างกนั 
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 ณัฐวุฒิ  แกว้บางพูด (2554 : 85 - 86) ไดท้าํการวิจยัเรื$อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงกบัวฒันธรรมองคก์ร กรณีศึกษา : เทศบาลนครภูเก็ต ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํ
การเปลี$ยนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต โดยรวมมีคะแนนเฉลี$ยอยูใ่นระดบัสูง ขณะที$วฒันธรรม
องคก์ารในลกัษณะสร้างสรรค์เทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมมีคะแนนเฉลี$ยอยู่ในระดบัสูง สําหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกบัวฒันธรรมองค์การ 
ในลกัษณะสร้างสรรคเ์ทศบาลนครภูเก็ต อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (r = .730) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ที$ระดบั .05 
 เรียมใจ  คูณสมบติั (2554 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเรื$ อง ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง   
ของผูบ้ริหารที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ารที$พึง ประสงคข์องสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดั
สํานักงานเขตพืนที$การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ระดับภาวะผูน้ํา        
การเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร และระดับวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา            
อยู่ในระดบัมากทังภาพรวมและรายดา้นโดยความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ เปลี$ยนแปลง    
ของผูบ้ริหารกับวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน              
มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .01 ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของผูบ้ริหาร   
ที$ส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดัสํานกังาน  
เขตพืนที$การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ไดแ้ก่ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี  ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจ   และดา้นการกระตุน้
การใชปั้ญญา  โดยสามารถทาํนายการเป็นวฒันธรรมองค์การที$พึงประสงค์ของสถานศึกษาไดร้้อยละ 
79.00 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยัที$เกี$ยวขอ้ง ทาํให้เห็นวา่ภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลง
ของผู ้บ ริหารนั น มีความสําคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของสถานศึกษา                   
โดยเฉพาะอยา่งยิ$งในปัจจุบนัเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาเพื$อเขา้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  
ผูบ้ริหาร  จึงจาํเป็นต้องทําความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการเป็นผูน้ําการเปลี$ยนแปลง     
สามารถนาํมาใช้ให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์าร หรือสร้างวฒันธรรมองค์การให้เหมาะสมกบั
สถานศึกษา  ถา้สถานศึกษามีวฒันธรรมองคก์ารที$ดียอ่มทาํให้บุคลากรปฏิบติังานแบบยอมอุทิศตน
เพื$องานเพื$อประโยชน์ส่วนรวม เกิดความรู้สึกและเจตคติที$ดีต่องาน ทาํให้มีความกระตือรือร้น        
มีความสุขในการทาํงาน โดยส่งผลให้สถานศึกษามีวฒันธรรมองค์ที$พึงประสงค ์ องค์จะประสบ   
ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที$เกี$ยวขอ้งนีผูศึ้กษาสนใจที$จะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงกบัวฒันธรรมองค์การของสถานศึกษา  ในการศึกษาครั งนี          
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ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสังเคราะห์แนวคิดเกี$ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี$ยนแปลงของเบิร์น (Burns. 1978 :   
2 - 6), จอร์น อาร์ เชอร์เมอร์ฮอร์น (John R. Schermerhorn.Jr. 2000 : 457 - 470), แบส และอะโวลิโอ 
(Bass and Avolio. 1994 : 14 - 15), เลทวดู และแจนซี$ (Leithwood and Jantzi. 1996 : 510), สุเทพ  
พงษศ์รีวฒัน์  (2545 : 335), สมยศ นาวีการ (2540 : 166), วิโรจน์  สารรัตนะ  (2546 : 76 - 77)     
โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบแล้วกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัครั งนี  ประกอบด้วย         
1) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  2) การกระตุน้ทางปัญญา  3) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
4) การสร้างแรงจูงใจ ส่วนตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของแพทเตอร์สัน และคณะ 
(Patterson and et al. 1988 : 107 - 109)  ประกอบดว้ย  1)  ความมุ่งหมายของสถานศึกษา                 
2 ) การมอบอาํนาจ  3) การตดัสินใจ 4) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ$งของสถานศึกษา  5)  ความไวว้างใจ 
6) ความมีคุณภาพ  7) การยอมรับ  8) ความเอืออาทร  9) ความซื$อสัตยสุ์จริต  10)  ความหลากหลาย
ของบุคลากร 
 




