
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งไดศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดังน้ี 

 1.  ภาวะผูนํา 

  1.1 ความหมายของผูนํา 

  1.2 คุณลักษณะของผูนํา 

  1.3 ความหมายของภาวะผูนํา 

  1.4 แนวคิดทฤษฎีผูนําและภาวะผูนํา 

 2.  ภาวะผูนําเหนือผูนํา 

  2.1 ภาวะผูนําเหนือผูนํา 

  2.2 ความหมายผูนําเหนือผูนํา 

  2.3 ภาวะผูนําเหนือผูนําตามแนวคิดของ Manz and Sims 

 3.  กระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนํา 

  3.1 การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

  3.2 การแสดงเปนแบบฉบบัใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

  3.3 การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

  3.4 การสรางรปูแบบความคิดทางบวก 

  3.5 การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค 

  3.6 การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 

  3.7 การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

 4.  ผูบริหารสถานศึกษา 

  4.1 ความหมายของผูบรหิารสถานศึกษา 

  4.2 ความสําคัญของผูบรหิารสถานศึกษา 

  4.3 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

 5.  บริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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ภาวะผูนํา 

 

ภาวะผูนําเปนสัมพันธภาพในเรื่องของการใชอิทธิพลที่มีตอกันและกันระหวางผูนํากับผูตามที่

มุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสะทอนถึงวัตถุประสงคที่มีรวมกันภาวะผูนํา เกี่ยวของกับการใช

อิทธิพล (Influence) เกิดข้ึนระหวางกลุมบุคคล โดยกลุมบุคคลเหลาน้ันมีความต้ังใจที่จะกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคที่มีรวมกันระหวางผูนํากับผูตาม 

ผูนํา (Leader) 

ผูนํา (Leader) มีความหมายกวางขวางมาก ทําใหการใหคํานิยามแตกตางกันไปเชนเดียวกับ

ภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูนําชวยสรางความชัดเจนของผูใตบังคับบัญชาใหรับรู

วาอะไรคือความสําคัญ ใหภาพความเปนจริงขององคการแกผูอื่นชวยใหมองเห็นทิศทางและจุดมุงหมาย

อยางชัดเจนภายใตภาวการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก มีนักวิชาการทางการบริหารการศึกษา 

ใหคํานิยามและแนวคิดไวหลายทานดังน้ี 

ความหมายของผูนํา 

ผูนํา (Leader) เปนปจจัยที่สําคัญย่ิงประการหน่ึงตอความสําเร็จขององคการ ทั้งน้ี เพราะ

ผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมใหบุคลากร

ขององคการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ต้ังไวปญหา    

ที่เปนที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยูตรงที่วา ผูนําทําอยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไร         

จึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเทความสามารถ และพยายาม          

ที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําบางคนนําอยางไร นอกจากผูใตบังคับบัญชาจะ      

ไมเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมประสิทธิภาพแลว ยังเกลียดชังและพรอมที่จะรวมกันขับไล

ผูนําใหไปจากองคการ  

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2551 : 24) ไดใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง ผูใชอิทธิพลมาก         

ในการกําหนดเปาหมาย หรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายกลุมหรือองคการ 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 1) กลาววา บุคคลที่ไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น 

หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังข้ึนมา หรือไดรับการยกยองใหเปนหัวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ 

ในองคกรตาง ๆ  ตองอาศัยบุคคลที่เปนผูนําและมีความเปนผูนําจึงจะทําใหองคกรดําเนินไปอยางบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงค และนําพาหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนา 

สมุทร ชํานาญ (2557 : 43) กลาววา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกลุมซึ่งอาจไดมาจากการ

เลือกต้ัง แตงต้ัง และไดรับการยอมรับจากกลุม สามารถกระตุน ชักจูงหรือช้ีนําใหสมาชิกภายในกลุม

รวมกันปฏิบัติงานใหสําเร็จตามกําหนดเปาหมายไวดวยความเต็มใจ  
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Halpin (1966 : 27 - 28) ไดใหความหมายของผูนําไว 5 ประการ คือ 

 1.  ผูนํา คือ บุคคลที่มบีทบาทหรืออทิธิพลตอบุคคลในหนวยงานมากกวาบุคคลอื่น 

 2.  ผูนํา คือ บุคคลที่มบีทบาทเหนือคนอื่น 

 3.  ผูนํา คือ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญทีสุ่ดในการทํางาน เพื่อใหหนวยงานดําเนินการไปสู

จุดมุงหมายและบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

 4.  ผูนํา คือ บุคคลที่รบัการคัดเลอืกจากบุคคลอื่น ๆ ใหเปนผูนํา 

 5.  ผูนํา คือ บุคคลที่ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาในหนวยงาน 

Fiedler (1967 : 8) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลในกลุมซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่จากกลุม 

ใหทําหนาที่ประสานงาน ควบคุมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกลุม 

Burby (1972 : 43) ไดใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถชักจูงใหคนอื่น

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือมั่นในตัวเขา สามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียด

ตาง ๆ ลงได สามารถนํากลุมใหบรรลุถึงจุดหมายที่ต้ังไว 

Burns (1978 : 19) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่กระตุนใหผูตามดําเนินการตามวัตถุประสงค 

โดยวัตถุประสงคน้ันตองเปนวัตถุประสงครวมของทั้งผูนําและผูตาม 

Robbins (1983 : 495) ใหความหมายผูนําวา หมายถึง ผูที่สามารถใชอิทธิพลเหนือผูอื่น

และมีอํานาจในการบริหารจัดการ 

Dejnozka (1983 : 94) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงต้ังให

เปนหัวหนาหรือนํากลุมมีอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ภายในกลุมเพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมาย 

Terry (1997 : 76) ไดใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง ผูที่ใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่       

ในความสัมพันธ ซึ่งมีตอผูบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการ

ติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

สรุปไดวาผู นํา หมายถึง บุคคลที่ ถูกแตง ต้ังข้ึนมาหรือไดรับการยกยองซึ่งบุคคลน้ัน           

มีความสามารถในการบริหารจัดการและเปนบุคคลที่มีอํานาจเหนือผูอื่น บุคคลที่สามารถนําคนอื่น

หรือกลุม โดยพฤติกรรมของผูนํามีอิทธิพลตอผูอื่น ทําใหผูอื่นมีพฤติกรรมคลอยตามหรือยอมรับ

สามารถที่จะจูงใจ ชักนําหรือช้ีนําใหบุคคลหรือสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ            

ใหสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมาย 

คุณลักษณะของผูนํา 

คุณลักษณะของผูนําไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรรีัตน (2550 : 23) กลาววาลักษณะของผูนํา จะประกอบดวย 

 1.  คุณลักษณะ (Trait) ไดแก 

  1.1 รูจักปรบัตัวใหเขากบัสถานการณตาง ๆ  

  1.2 มีความต่ืนตัวตอสภาวะแวดลอมทางสังคม 
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  1.3 มีความทะเยอทะยานสงู 

  1.4 มีความนาเช่ือถือและสามารถสรางสรรคประโยชนได 

  1.5 มีลักษณะประนีประนอม 

  1.6 มีความเด็ดขาด 

  1.7 ลูกนองสามารถพึ่งพาได 

  1.8 เปนผูทรงอํานาจ 

  1.9 มีความสามารถในการทํางานที่ตองใชความคิดมาก 

  1.10 มีความมั่นใจในตนเองสูง 

  1.11 เผชิญหนากบัเหตุการณซึ่งมีความยุงยาก 

  1.12 สามารถรบัผิดชอบสูง 

 2. ทักษะ (Skill) ไดแก 

  2.1 มีความเฉลียวฉลาด 

  2.2 มีทักษะในการคิด 

  2.3 มีความคิดริเริม่สรางสรรค 

  2.4 มีทักษะในเชิงการพูด รูจักผูกมิตรไมตร ี

  2.5 มีวาทศิลป มีทกัษะทางการพูด 

  2.6 มีความรูเกี่ยวกบังาน 

  2.7 มีทักษะในการจัดการอยางเปนระบบ 

  2.8 มีทักษะในการชักจูงใจผูอื่น 

  2.9 มีทักษะทางสงัคมสงู 

ศรัณย ไมตรีเวช (2553 : 4) กลาววา คุณลักษณะของผูนํา ทางพระพุทธศาสนา จําแนกไว 

7 ประการ ไดแก 

 1.  รูจักหลักการ กฎกติกามารยาท ตลอดจนศาสตรทีเ่กี่ยวของกับการนําคนของตนไปสู

จุดหมาย เชน หลักในการใชคําทีท่ําใหคนของตนเขาใจ ตลอดจนหลักในการปกครองใหคนสบายใจ 

ไมเกิดความรูสึกถูกกดดันหรือขมเหง และสามารถอยูรวมกันไดดวยความเกรงใจ เคารพสิทธิของกัน

และกัน 

 2.  รูจักต้ังเปาหมาย คือ เห็นวาการนําขบวนมวลชนใหกาวเดินไปขางหนาน้ันหาก

ปราศจากเปาหมายก็จะเดินอยางไรทิศทาง หากปราศจากทิศทางก็จะเดินอยางคนหลงวนเวียนไปมา 

หากฉลาดพอก็จะรูวากลุมของตนเองขาดอะไร ควรเดินไปทางไหน เอาสิ่งที่ขาดน้ันมากก็ควรยกยอง

ใหมีศักด์ิศรี ตลอดจนนาไวใจพอจะเดินอยูหัวขบวน 

 3. รูจักตนเอง คือ ตนเองเปนอยางไร มีขอดี ขอเสีย ตรงไหนบางทั้งจากการทบทวน

ดวยตนเอง และฟงจากการยอมรับฟงคนอื่น 
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 4. รูจักประมาณ คือ ทราบวาตํ่าอยูตรงไหน สูงอยูตรงไหน จึงทราบวาตํ่ากินไปอยางไร

สูงเกินขีดอยางไร และพอดีสมตัว สมฐานะ สมกับบุคคล ควรอยูที่ใด 

 5. รูจักกาล คือ ทราบวาอะไรเหมาะสมกบัเวลาและสถานที่หรือเหมาะสมกับเวลา และ

สถานการณผูนําตัดสินใจถูกบอยจําเปนตองมีสัมผัสที่ไวตอกาลเทศะ เพราะแคมีความสามารถ            

อันสําคัญน้ีก็ชนะคนสวนใหญที่ไมเขาใจตอกาลเทศะ 

 6. รูจักชุมชน คือ รูจักธรรมชาตินิสัย และธรรมชาตินิยมของหมูชน ทั้งเฉพาะถ่ินและ

ในระดับกวางกวาน้ัน ถานึกวาคนทุกประเทศรสนิยมเดียวกันหมด ก็เปนตัวอยางของการไมรูจักชุมชน 

 7. รูจักบุคคล คือ บอกถูกวาเขาเปนอยางไร มีขอดีขอเสียตรงไหน ตลอดจนอะไร        

ที่คนอื่นมีแลวตนไมมี การเปรียบเทียบที่ดีทําใหเราไดรูจักตนเองและคนอื่นวาจะเอาสวนที่มีของกัน

และกันมาเติมสวนที่ขาดของอีกฝายไดอยางไร จึงกลายเปนการรวมงานที่สมบูรณ 

จอมพงศ มงคลวนิช (2554 : 199) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่ดี ไวดังน้ี 

 1.  มีความรู 

 2.  มีความคิดสรางสรรค 

 3.  มีความกลาหาญและเด็ดขาด 

 4.  มีมนุษยสัมพันธ 

 5.  มีความยุติธรรม และซื่อสัตยสจุริต 

 6.  มีความอดทน 

 7.  มีความต่ืนตัวและเตรียมพรอม 

 8.  มีความภักดี 

 9.  มีความสงบ เสงี่ยม ไมถือตัว 

Stadt (1973 : 49) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําวา ผูนําที่ดีตองคํานึงถึงมาตรฐาน     

การทํางาน เปนที่พึ่งของผูอื่นได กลาที่จะคิด กลาที่จะเสี่ยง มีความรับผิดชอบมีความสามารถที่จะ

แบงงานใหผูอื่นชวยปฏิบัติ วินัยในตนเอง มีมโนภาพ มีมนุษยสัมพันธหรือสัมพันธภาพระหวางมนุษย 

ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารความคิด มีสุขภาพดี และแข็งแรงมีสติปญญาดี มีความสามารถ       

ในการจัดรูปงาน มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

Stogdill (1974 : 17) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําวา ผูที่อยูในตําแหนงน้ันโดยทั่วไปจะมี

ลักษณะบางอยางเดนกวาสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม ลักษณะเหลาน้ัน ไดแก มีความสามารถทางสังคม 

มีความคิดริเริ่ม มีความอดทน แข็งแรง และเปนสงา รูจักวิธีการทํางานมีความเช่ือมั่นในตนเอง             

มีความต่ืนตัว และรอบรูสถานการณตาง ๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี เปนผูกวางขวางในหมูคน             

มีความสามารถในการใชภาษาพูด 
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Sayles (1979 : 32) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําวา ผูที่มีลักษณะมีความสามารถเหนือผูอื่น 

ไมวาจะเปนความรูความสามารถ ทักษะเชิงเทคนิค และความรูเกี่ยวกับองคการ เปนผูที่มีความสมารถ

เช่ือถือได ไววางใจได และกระตือรือรน 

Barnard (1995 : 92) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําวา ผูนําทีดี่จะตองมีลักษณะ ดังน้ี 

 1.  มีความสดช่ืน และความอดทน คือ ราเริง เบิกบาน ทํางานดวยความสนุกสนาน 

และมีความอดทนในการทํางาน 

 2.  มีความสามารถในการตัดสินใจ คือ ตัดสินใจไดรวดเร็ว และไมผิดพลาด 

 3.  มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี ทั้งน้ีเพราะผูนําจะตองชักชวนหรือโนมนาวให

คนทํางานรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายที่วัตถุประสงคของหนวยงาน ผูนําจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะ

ตอไปน้ีสูง 

 4.  มีความรับผิดชอบสูง คือ ตองสามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ ไมหนีงาน

แตมุมานะเพื่อใหประสบความสําเร็จ 

 5. มีปญญาเฉียบแหลม คือ สามารถเรียนรูไดเร็ว ตลอดจนมีความรอบรูและมีความรูดี

หากผูนํามีคุณสมบัติน้ีการบังคับบัญชาผูรวมงานก็เปนดวยดี 

Kouzes and Posner (1997 : 21) ไดกลาวถึง ลักษณะของผูนําวา ควรประกอบดวย 

ลักษณะดังตอไปน้ี 

 1.  มีความซื่อสัตย (Honest) 

 2. มองการณไกล (Forward Looking) 

 3.  มีความสามารถในการดลใจ (Inspiring) 

 4.  มีศักยภาพในการทํางาน (Competent) 

 5.  มีจิตใจเปนธรรม (Fair-minded) 

 6.  ใหการสนับสนุน (Supportive) 

 7.  ใจกวาง (Board-mind) 

 8.  มีความเฉียวฉลาด (Intelligent) 

 9.  มีความกลาหาญ (Courageous) 

 10. เปนที่พึ่งได (Dependent) 

 11. มีความตรงไปตรงมา (Straightforward) 

 12. ทํางานรวมกับคนอื่นได (Cooperative) 

 13. มีจินตนาการ (Imagination) 

 14. เอาใจใสบุคคลอื่น (Caring) 

 15. มีความสามารถในการตัดสินใจ (Determined) 

 16. มีความทะเยอทะยาน (Ambitious) 
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 17. มีความจงรักภักดี (Loyalty) 

 18. มีวุฒิภาวะ (Mature) 

 19. ควบคุมตนเองได 

 20. อิสระเปนของตนเอง 

Dubrin (1998 : 38) ไดกลาวถึง ลักษณะของผูนําวา ประกอบดวย 

 1.  ความเช่ือมั่น 

 2.  นาไววางใจ 

 3.  มีลักษณะโดดเดนจนครอบงําคนอื่นได 

 4. กลาแสดงออก 

 5.  การแสดงออกเชิงรกุที่เหมาะสม 

 6.  ความมั่นคงทางอารมณ 

 7.  ความกระตือรอืรน 

 8.  อารมณขัน 

 9.  มีความอบอุน 

 10. อดทนตอความตึงเครียด 

 11. รูจักตนเอง และมีวัตถุประสงคในการทํางาน 

Yukl (2001 : 178) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จในการทํางานไวดังน้ี 

 1.  ดานคุณลักษณะผูนํา (Traits) ประกอบดวย 

  1.1 ปรับตัวเขากับสังคมไดดี (Adaptable) 

  1.2 มีความไวตอสภาพแวดลอม 

  1.3 มีความทะเยอทะยาน (Ambition) มุงมั่น - ความสําเร็จ (Achievement - 

Oriented) 

  1.4 ชอบทํางานเชิงรุก (Assertive) 

  1.5 สามารถทํางานรวมกับคนอื่นได (Co-operative) 

  1.6 มีความสามารถดานการตัดสินใจ (Decisive) 

  1.7 เปนที่พึง่ของคนอื่นได (Dependent) 

  1.8 ครอบงําความคิดของคนอื่นได (Dominant) 

  1.9 มีพลงัในตัวสูง 

  1.10 มีความยืนหยัดในการทํางาน (Persistent) 

  1.11 มีความเช่ือมันในตนเอง (Self-confident) 

  1.12 มีความอดทนตอแรงกดดันรอบขาง (Tolerant of Stress) 

  1.13 มีความรับผิดชอบ (Willing to Assume Responsibility) 
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 2. คุณลักษณะดานทักษะของผูนํา (Skill) ประกอบดวย 

  2.1 มีความเฉลียวฉลาด (Clever or Intelligent) 

  2.2 มีทักษะในการคิด (Conceptually Skilled) 

  2.3 มีความคิดสรางสรรค (Creative) 

  2.4 มียุทธวิธีการแบบทูต (Diplomatic and Tactful) 

  2.5 มีความรูในเรื่องงาน (Fluent in Speaking) 

  2.6 มีความสามารถในการพูด (Knowledgeable about the Work) 

  2.7 มีทักษะการบริหาร (Organized) 

  2.8 มีทักษะการจงูใจ (Persuasive) 

  2.9 มีทักษะทางสงัคม (Socially Skilled) 

สรุปไดวา คุณลักษณะของผูนําเปนผูที่มีความสามารถและศักยภาพในทุก ๆ ดาน และ      

มีฐานะทางสังคม มีปรัชญาในการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการ

หนวยงานองคการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจและความพึงพอใจแก

สังคมสามารถสรางผูนํารุนใหมโดยพัฒนา สงเสริมใหผูตามมีคุณลักษณะของความเปนผูนํามีความคิด

สรางสรรค 

ภาวะผูนํา (Leadership) 

ผูนําเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานและองคการ ปจจุบันมีความเช่ือวา ผูนําไมได

เปนมาโดยกําเนิด การเปนผูนําสามารถสรางข้ึนไดจากการที่ผูน้ันใชความพยายามและการทํางานหนัก 

(Leaders are not born, leaders are made and they are made by effort and hard work) 

การเปนผูนําจึงเปนเรือ่งที่เรียนรูได ภาวะผูนําเปนคําที่มผีูใหนิยามมากมาย แตที่คนสวนใหญเขาใจตรงกัน

ก็คือ เปนกระบวนการอิทธิพลทางสงัคมที่บุคคลหน่ึงต้ังใจใชอิทธิพลตอผูอืน่ เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมตาง 

ๆ ตามที่กําหนด รวมทั้งการสรางความสมัพันธระหวางบคุคลในองคการ ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการ

อิทธิผลที่ชวยใหกลุมสามารถบรรลุเปาหมาย ซึ่งประกอบไดหลายดวยองคประกอบ ไมวาจะเปนการให

ความไววางใจและเช่ือมั่นในภาวะผูนําเพื่อเปนตัวบงช้ีความนาเช่ือถือไดมากที่สุดในความพอใจของ

พนักงานในองคการ รวมถึงการสื่อความหมายที่มีประสิทธิผลโดยภาวะผูนําที่มีประโยชนในขอบขาย 

ที่สําคัญสามขอบขาย น่ันคือ กุญแจในการเอาชนะความไววางใจและความเช่ือมั่นของคนในองคการ 

ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํา (Leadership) มีนักวิชาการไดใหความหมายภาวะผูนําไวแตกตางกัน แตก็มี

สาระสําคัญคลายคลึงกัน ดังน้ี 

ภารดี อนันตนาวี (2553 : 77) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการและสถานการณ 

ที่บุคคลหน่ึงไดเปนที่ยอมรับใหเปนผูนําในกลุม และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุม
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บุคคลน้ัน สมาชิกในกลุมเช่ือวามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่กลุมเผชิญอยูไดโดยอาศัย

อํานาจหนาที่หรือการกระทาํของผูนําในการชักจงูหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2554 : 31) ใหนิยามของภาวะผูนํา หมายถึง สวนตัวของบุคคลหน่ึง

ที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared Goal) หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล

ระหวางผูนําและผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายรวม (Shared Purpose) หรือ

เปนความสามารถที่จะสรางความเช่ือมันและใหการสนับสนุนบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

ทั้งน้ีไดใหความหมายของ “ผูนํา” ไววา ผูนําเปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา หรือผูนํา 

คือ บุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยหรือบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบรรลุความหมายของกลุม 

สมุทร ชํานาญ (2554 : 51) ไดสรุปความหมายของภาวะผูนําไว ดังน้ี ภาวะผูนําเปนความ 

สามารถที่ผูนําใชอิทธิพลเหนือผูอืน่ ในการกระทําตามผูนําตองการภาวะผูนํากระบวนการที่ผูนําใชการ

ควบคุมดูแล ประสานงาน กิจกรรมของสมาชิกภายในกลุมใหบรรลุเปาหมาย ภาวะผูนําเปนลักษณะ

ความสัมพันธระหวางผู นําและสมาชิกภายในกลุม ภาวะผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิที่มีผลตอ           

การกระทําของสมาชิกภายในกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนการใชอิทธิพลเพื่อใหกลุมรวมตัวกัน

อยางเหนียวแนน และรักษาวัฒนธรรมองคการของกลุมอยางเครงครัด 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน (2557 : 9) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการ        

ที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืมากกวาพยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตนกระตุน ช้ีนําผลักดันใหบุคคล

อื่นหรือกลุมบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการโดยมีความสําเร็จ

ของกลุมหรือองคการเปนเปาหมายรวมกัน (Hersey and Blanchard, 1993 : 83) ใหความหมายวา 

ภาวะผูนําคือ กระบวนการสรางอิทธิพล จูงใจคนหรือกลุมเพื่อใหเกิดความพยามยามรวมกันดําเนินการ

ใหบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณใดสถานการณหน่ึง 

Stogdill (1974 : 4) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ 

ของกลุม เพื่อการต้ังเปาหมายและบรรลุเปาหมาย 

Terry (1997 : 410) กลาววาภาวะผูนํา คือ ความสัมพันธของบุคคลในอันที่จะทําใหบุคคล 

ทํางานรวมกันอยางมีความมั่นใจ ตามความปรารถนาของผูที่ไดช่ือวาผูนํา 

Thomson (1980 : 58 อางถึงใน ชนัดดา บานแสน, 2551) ช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําเปนอิทธิพล

ที่เกิดจากคุณสมบัติสวนตัวที่พยายามใชอิทธิพลดึงดูดใหผูรวมงานมีความเห็นคลอยตามและยินยอม

ปฏิบัติตามความตองการของตน โดยอาศัยสถานการณในขณะน้ันชวย 

Daft (1994 : 478) เห็นวาภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถของคนที่เปนผูนําในการใชอิทธิพล

หรือโนมนาวบุคคลอื่น เพื่อนําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ดังน้ันภาวะผูนํา ประกอบดวย 

องคประกอบ 3 ประการ คือ 1) ผูนํากับผูตาม 2) การโนมนาวหรืออิทธิพล 3) เปาหมายขององคการ 

Stogdill (1974 : 411) ภาวะผูนํา คือ ความริเริ่มและธํารงไวซึ่งโครงสรางของความคาดหวัง

และความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกของกลุม 
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McFarland (1979 : 303) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถที่จะช้ีแนะ สั่งการหรืออํานวยการ 

หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่นเพื่อใหมุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไว 

Schwartz (1980 : 491) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะในการช้ีแนะลูกนองหรือ

ผูรวมงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรนและเต็มใจ 

Bass (1996 : 7 - 14 อางถึงใน สมุทร ชํานาญ, 2557 : 49) กลาววา ภาวะผูนํา คือ

กระบวนการตาง ๆ ที่จําแนกไดดังน้ี 

 1.  ภาวะผูนําเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกจิกรรมกลุม 

 2.  ภาวะผูนําเปนการผสมผสานคุณลักษณะตาง ๆ  ของผูนําที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอืน่

ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

 3.  ภาวะผูนําเปนการใชอํานาจทั้งทางตรงและทางออมหรือการมีอิทธิพลตอกลุมที่ทําให

สมาชิกในกลุมทําตามที่ตองการ 

 4.  ภาวะผูนําเปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ซึ่งผูนําใชอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของกลุม 

 5.  ภาวะผูนําเปนพฤติกรรมการควบคุม สั่งการกจิกรรมของกลุม 

 6.  ภาวะผูนําเปนศิลปะของการเกลี้ยกลอม จูงใจหรือดลใจสมาชิกของกลุมใหรวมมือ 

ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค 

 7.  ภาวะผูนําเปนความแตกตางระหวางอํานาจของผูนํากบัผูตาม 

 8.  ภาวะผูนําเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหกลุมบรรลเุปาหมาย 

 9.  ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุมทั้งระหวางผูนํากับผูตามและ

ระหวางผูตามดวยกันเอง 

 10. ภาวะผูนําเปนการประสานบทบาทตาง ๆ ภายในกลุมและช้ีนําเพื่อใหกลุมบรรลุ

เปาหมาย 

 11. ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนํากาํหนดขอบขายและสงเสริมความสัมพนัธระหวาง

บุคคล กําหนดชองทางการสื่อสาร เพื่อทําใหเกิดปฏิสัมพันธภายในกลุม 

Mitchell and Larson (1987 : 435) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง เปนกระบวนการที่บคุคล

ใชอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุความตองการของกลุมหรือจุดมุงหมายขององคการ 

Yukl (2006 : 5) ไดกลาวสรุปนิยามของภาวะผูนําไวหลากหลายไวหลากหลายแนวทาง เชน 

 1. ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมของเอกัตบุคคลที่สามารถสั่งการและช้ีนํากลุมใหปฏิบัติ

ตามจุดมุงหมายของกลุมได 

 2. ภาวะผูนํา คือ อิทธิพลของบุคคลที่มีอยูเหนือบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานในองคการ 

 3. ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคลที่ทําใหการปฏิบัติงานในองคการบรรลุผล

โดยใชความเปนสถาบันการเมือง จิตวิทยาและทรัพยากรอื่น ๆ กระตุนใหผูตามเกิดความพึงพอใจ 
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 4. ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลเพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจ 

 5. ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการใชวัฒนธรรมจากภายนอกองคการเพื่อเปนเครื่องมือ

ในการแลกเปลี่ยนในองคการ 

 6. ภาวะผูนํา คือ ศิลปะในการสรางวิสัยทัศน คานิยมและความคิดสรางสรรคขององคการ

โดยใชสิ่งแวดลอมทั้ง ภายในและภายนอกองคการ 

 7. ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของบุคคลในการสรางอิทธิพล จูงใจและกระตุนให

บุคคลอื่นปฏิบัติงานใหองคการประสบผลสําเร็จ 

Dubrin (1998 : 4) กลาววา ภาวะผูนํา เปนพฤติกรรมการมีสวนรวม (Partnership) ระหวาง

ผูนํา (Leader) และสมาชิกของกลุม (Group Members) เพื่อดําเนินการใหกลุมสามารถบรรลุเปาหมาย 

(Purpose) ได ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีแสดงโดยกระบวนการ 

 1. การแลกเปลี่ยนเปาหมายระหวางผูนําและสมาชิก (Exchange the Purpose)       

ทั้งในระดับการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน (Vision) และคานิยม (Value) โดยผูนํามีหนาที่ทําใหวิสัยทัศน       

มีความชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติรวมกันได 

 2. การปฏิเสธ (The right to say no) เปนที่ยอมรับกันวาสมาชิกกลุมที่พูดมาก ๆ     

เกินความจําเปนมักจะเปนบคุคลที่ไดรับการตําหนิหรือลงโทษจากกลุม ดังน้ันสมาชิกของกลุมแตละคน

จึงควรลดละการเสนอประเด็น ตาง ๆ ของตนเองลงบาง 

 3. การสรางความรับผิดชอบรวมกัน (Joint Accountability) ในฐานะเพื่อนรวมงาน

สมาชิกทุกคนควรแสดงความรับผิดชอบตอผลงานของกลุมในทุกสถานการณ ไมวาจะเปนความสําเร็จ

หรือความลมเหลวขององคการ 

 4. การมีความซื่อสัตย (Absolute Honesty) ในฐานะสมาชิกของกลุม นอกจากการ

แสดงออก ซึ่งความซื่อสัตย จริงใจตอกันแลวตองไมมีพฤติกรรมของการทรยศ หักหลัง (Betrayal)    

ซึ่งกันและกัน  

สรุปไดวาภาวะผูนํา คือ ความเปนผูนํา องคการยอมตองการผูนํา ผูนําปจจัยที่สําคัญย่ิงตอ

การบริหารงาน บุคคลที่ทําหนาที่เปนผูนําหรือบริหาร คือ ผูบัญชาของหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดของหนวยงาน เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งผูนําในสถานศึกษาน้ัน

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เปนพฤติกรรมในเรื่องภาวะความเปนผูนํา      

ที่ตองสัมพันธภาพกับผูปฏิบัติงาน เพื่อรวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาของคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสรุปผลการวิจัยโดย

จําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 มิติ ไดแก ดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) กับดานมิตร
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สัมพันธ (Consideration) เปนครั้งแรกที่เนนความสําคัญทั้งของงานและคนในการประเมินพฤติกรรม

ของผูนํา (Dubrin, 1998 : 83) ดังน้ี 

 1.  พฤติกรรมของผูนําที่มุงเนนดานกิจสัมพันธ (Initiating Structure) เปนพฤติกรรม

ของผูนําที่แสดงออกตอผูตามโดยมุงที่ความสําเร็จขององคการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดโครงสรางของงาน

และองคการ การกําหนดคุณลักษณะของงานที่ตองการ การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตามการ

มอบหมายงานและความรับผิดชอบ การกําหนดวิธีสื่อสาร การกําหนดกระบวนการและวิธีการทํางาน 

เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงความสําเร็จของงาน โดยผูตามมีโอกาสไดเรียกรองหรือเสนอ

เงื่อนไขการทํางานไดนอย 

 2.  พฤติกรรมของผูนําที่มุงดานมิตรสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมของผูนํา 

ที่แสดงถึงความรูสึกไวตอการับรูตอผูตามในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก ความคิด การใหความไววางใจ 

การแสดงความช่ืนชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางต้ังใจ การรับฟงขอเสนอแนะของผูตามเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอื้ออาทรหวงใยตอปญหาและความตองการของลูกนอง เปนตน 

จากพฤติกรรมของผูนําทั้งสองดานดังกลาว เมื่อนํามาผสมผสานกันทําใหไดแบบของผูนํา 

(Leadership Style) 4 แบบ ไดแก กิจสัมพันธตํ่ามิตรสัมพันธสูง กิจสัมพันธตํ่ามิตรสัมพันธ ตํ่า        

กิจสัมพันธสูงมิตรสัมพันธสูง และกิจสัมพันธสูงมิตรสัมพันธตํ่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน คณะ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการวิจัยโดยจําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 แบบ ไดแก 

พฤติกรรมของผูนําที่มุงผลผลิต (Production-Centered Leaders) กับพฤติกรรมผูนําที่มุงคนงาน

(Employee-Centered Leaders) ดังน้ี 

 1.  ผูนําที่มุงผลผลิต (Production-centered Leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับกระบวนการที่นําไปสูการผลิต เชน พฤติกรรมในการกําหนดมาตรฐาน การจัดแบงงานการ

อธิบายข้ันตอนและวิธีการทํางาน การนิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของคน ทัง้น้ีเพื่อประกันความสําเร็จ 

 2.  ผูนําที่มุงคนงาน (Employee-centered Leaders) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตอ

พนักงานดวยการกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางาน การตัดสินใจที่เกี่ยวกบั

การทํางาน พฤติกรรมของผูนําจะแสดงออกดวยการไววางใจ เคารพตอกัน ใชวิธีจูงใจตอการทํางาน

เพื่อใหไดผลผลิตออกมาสูง 

พฤติกรรมที่มุงผลผลิตและมุงคนงาน มีลักษณะที่คลายกับพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธและ            

มุงมิตรสัมพันธ สิ่งที่เปนขอแตกตางกัน คือ แนวคิดทางการศึกษาที่มิชิแกนระบุวา ผูนําจะตองมี

พฤติกรรมเปนเพียงอยางใดอยางหน่ึง ระหวางพฤติกรรมที่มุงผลผลิตหรือพฤติกรรมที่มุงคนงาน        

จึงเปนแนวคิดเชิงมิติเดียว (One Dimension) สวนแนวคิดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ            

เปนแนวคิดแบบสองมิติ โดยถือวาผูนําแตละคนจะแสดงพฤติกรรมทั้งมุงกจิสมัพันธและมุงมติรสมัพันธ 

(Moorhead and Griffin, 1995 : 301) 
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ภาวะผูนําทีอารซี (TRC Leadership Theory) พัฒนาโดย Yukl (2001) เปนพฤติกรรม

ของผูนําที่ประกอบดวย 3 ดาน คือ 

 1. พฤติกรรมมุงงาน (Task-oriented Behavior) เปนพฤติกรรมของผูนําที่มุงผลสาํเรจ็

ของงาน การใชทรัพยากรและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความนาเช่ือถือในการบริหาร

องคการ การรักษาความมั่นคงและการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยพฤติกรรมหลักของผูนํา ไดแก 

การกําหนดความชัดเจนของบทบาท การวางแผน การจัดองคการ การติดตามประเมินผลงาน เปนตน 

 2. พฤติกรรมมุงความสัมพันธ (Relation-oriented Behavior) เปนพฤติกรรมของผูนํา

ที่มุงการปรับปรุงความสัมพันธ การชวยเหลือผูอื่น โดยการเนนความรวมมือ การทํางานเปนทีม       

การทํางานที่มุงการเพิ่มความพึงพอใจของผูรวมงาน การสรางความรูสึกรวมของบุคลากร พฤติกรรม

หลักของผูนําในดานน้ีไดแก การเปนที่ปรึกษา การบริหารความขัดแยง เปนตน 

 3. พฤติกรรมมุงการเปลี่ยนแปลง (Change-oriented Behavior) เปนพฤติกรรม             

ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic Decisions) การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม      

การเปลี่ยนแปลงในองคการ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค กระบวนการผลิตหรือบริการ เปนตน 

พฤติกรรมหลักของผูนําดานน้ี ไดแก การเฝาระวังสภาพแวดลอมภายนอก โดยการตรวจสอบและ 

แปลความหมายอยางละเอียด (Scanning and Interpreting External Events) การปลุกเรา            

การสรางแรงจูงใจตอวิสัยทัศน การนําเสนอนวัตกรรม การจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลง การสรางพันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

สรุปไดวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา เปนพฤติกรรมที่มุงคน มุงงาน            

มุงผลผลิต มุงความสัมพันธ มุงความเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารเลือกผสมผสานเพื่อใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุดในองคการ ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เหมาะสม 

House and Mitchell (1974) แบงประเภทของพฤติกรรมของผูนําตามทฤษฎีวิถีทาง-

เปาหมาย ออกเปน 4 ประเภท แตละประเภทแทนไดดวยแบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ไดแก 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบสั่งการ ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานและภาวะผูนํา

แบบใหมีสวนรวม 

ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) เปนภาวะผูนําที่คลายกับพฤติกรรม

มุงมิตรสัมพันธ (Consideration Behavior) ของผูนําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอที่เคย

กลาวมาแลว คือ ผูนําใหการสนับสนุนและมีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาถึงไดงาย 

เปนผูนําที่ใสใจสวัสดิการความเปนอยู และความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคับบัญชา 

ผูนําจะจะแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาคและการนับถือตอศักด์ิศรีของผูใตผูบังคับบัญชา 

ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Directive Leadership) เปนภาวะผูนําที่คลายกับพฤติกรรมผูนํา

แบบมุงกิจสัมพันธ (Initiating Leadership) ของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ และคลายกับผูนํา
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แบบบอกใหทํา ตามทฤษฎีผูนําตามสถานการณของเฮอรซี่และแบลนชารด เปนพฤติกรรมของผูนํา         

ที่ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา ดวยการใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน รวมทั้งแจงความคาดหวังใหทราบ 

บอกวิธีทํางาน ตลอดจนกําหนดเวลาทํางานสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชาทราบ ผูนําแบบสั่งการจะกําหนด

มาตรฐานของการทํางานพรอมกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่ชัดเจนแก ผูใตบังคับบัญชา 

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement-oriented Behavior) เปนพฤติกรรม 

ที่ผูนํากําหนดเปาหมายที่ทาทาย สรางความมาตรฐานดานความเปนเลิศสูงแกผูใตบังคับบัญชาและ

แสวงหาวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง รวมทั้งการต้ังความคาดหวังตอใตบังคับบัญชาดวย

การแสดงความมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมตอ

ผูใตบังคับบัญชาดวยการขอคําปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการขอความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ กระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีการประชุมกับผูใตบังคับบัญชา  

ในที่ทํางานบอย ๆ ผูนําแบบใหมีสวนรวมกระตุนใหเกิดการอภิปรายของกลุมและเขียนขอเสนอแนะ

ตาง ๆ ข้ึนในที่ทํางาน ผูนําแบบใหมีสวนรวมตามทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมาย จะมีความใกลเคียงกับผูนํา

แบบบอกใหทํา ของทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรซี่ และแบลนชารด  

House and Mitchell (1974) กลาววา ผูนําอาจใชแบบผูนําแบบใดแบบหน่ึงหรือหลาย

แบบกับผูใตบังคับบัญชาและในสถานการณตาง ๆ ก็ได ทฤษฎีวิถีทาง-เปาหมาย จึงมิใชทฤษฎีแนวคิด

แบบคุณลักษณะ (Trait Approach) ที่เช่ือวาผูนํามีแบบภาวะผูนําที่แนนอนตายตัวเพียงแบบเดียวเทาน้ัน 

แตผูนําจะตองปรับแบบภาวะผูนําของตนเองใหเขากับสถานการณและความตองการดานแรงจูงใจ 

ของผูใตบังคับบัญชา กลาวคือ ผูใตบังคับบัญชาตองการภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมในชวงหน่ึง         

ของการทํางาน แตอีกชวงหน่ึงของการทํางานอาจตองการภาวะผูนําแบบสั่งการ ผูนําตองสามารถ

เปลี่ยนแปลงภาวะผูนําของตนไดตามความตองการของผูตาม 

นอกจากทฤษฎีผูนําดังกลาวแลว ยังมีองคประกอบสําคัญของทฤษฎีวิถีทาง - เปาหมายอีก 

2 อยาง คือ คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคคลของใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะของงานซึ่งรวมกัน

เรียกวาสถานการณ ทฤษฎีน้ีเช่ือวา คุณลักษณะทั้งสองประการจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนํา             

ที่กระทบถึงแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชาเชนกัน คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา        

เปนตัวช้ีวัดวาผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตอความคาดหวังและพฤติกรรมเกี่ยวกับงานของผูนํามาก

นอยเพียงใด ดังน้ันคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาจึงเปนสวนสําคัญของสถานการณ            

ซึ่งประกอบดวยความตองการสวนบุคคล ไดแก ความตองการที่เปนแรงจูงใจ ความตองการดานวัตถุ 

ความตองการความรักใคร ความตองการมีช่ือเสียง ความตองการสําเร็จ ความตองการมีอิสระ

ความสามารถในงานของผูใตบังคับบัญชา เชน ความรู ทักษะ ความถนัด เปนตน คุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพ เชน ความเช่ืออํานาจภายในและอํานาจภายนอกตนและความเช่ือมั่นในตนเอง เปนตน 
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สวนคุณลักษณะของงาน เปนตัวแปรที่สองของสถานการณที่สงผลกระทบอยางสําคัญตอการใชอิทธิพล

ของผูนําในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ประกอบดวย โครงสรางของภารกิจ ระบบอํานาจทางการ             

ขององคการ เชน กฎระเบียบและเงื่อนไขจากอํานาจทางการปทัสถานของกลุมทํางานเอง 

สรุปไดวาสถานการณที่แตกตางยอมตองการพฤติกรรมแบบผูนําที่แตกตางไป นอกจากน้ี  

ในบางสถานการณ ผูนําอาจจําเปนตองใชการผสมผสานของแบบภาวะผูนําตาง ๆ เขากันอยางเหมาะสม

มากกวาการเลือกใชแบบภาวะผูนําเดิมอยูตลอดเวลา และการที่จะเลือกแบบภาวะผูนํายังตองคํานึงถึง

ตัวแปรที่มีอิทธิพลและผลกระทบถึงแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 

วิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําไดเกิดข้ึนกับผูนํามาหลายยุคหลายสมัยต้ังแตบรรพบุรุษมาแลว เพื่อใหเกิด       

ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนมาของภาวะผูนําของผูนํา จึงจําเปนตองศึกษาถึงวิวัฒนาการ           

ของภาวะผูนํา โดยมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

รัตติกรณ จงวิศาล (2556 : 188 - 203) กลาววา นักวิชาการศึกษาภาวะผูนําไดนําเสนอ

แนวคิดทฤษฎีไวจํานวนมาก และมีความพยายามในการจัดกลุมแนวคิดทฤษฎีเพื่อใหเขาใจภาวะผูนํา

อยางเปนระบบ สามารถเห็นวิวัฒนาการของทฤษฎีได ภาวะผูนําหรือนักวิชาการบางกลุมใชคําวา 

“การจัดกลุมกระบวนทศันหรือกรอบแนวคิด (Paradigm) ของภาวะผูนํา” โดยไดอธิบายวาวิวัฒนาการ

ของทฤษฎีภาวะผูนํามีการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนทัศนหน่ึงไปสูอีกกระบวนทัศนหน่ึง (Paradigm 

Shift) สําหรับวิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนําหรือการจัดกลุมกระบวนทัศนภาวะผูนํา ในที่น้ีจะ

ยกตัวอยางเพื่อใหเห็นภาพรวมดังน้ี 

Bass (2008 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2556) ไดแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของทฤษฎี

ภาวะผูนําโดยมีการสรุปกลุมทฤษฎีภาวะผูนํา เริ่มจากตอนปลายของทศวรรษที่ 1940 ทฤษฎีสวนใหญ

เนนที่คุณลักษณะสวนบุคคลของผูนําตามทฤษฎีเหลาน้ีภาวะผูนําจะข้ึนอยูกับความสามารถ บุคลิกภาพ 

และคุณลักษณะของผูนําและต้ังแตตอนปลายของทศวรรษที ่1940 ถึงตอนปลายของทศวรรษที่ 1960 

รูปแบบสวนบุคคลของภาวะผูนํา ข้ึนอยูกับคุณลักษณะเดนของผูนํา เมื่อเขาสูตอนปลายของทศวรรษ

ที่ 1960 ถึงตอนตนของทศวรรษที่ 1980 การศึกษาภาวะผูนํากลายเปนตามสถานการณ เปนการ

ผสมผสานระหวางคุณลักษณะของผูนําผูตาม และสถานการณ และเมื่อเขาสูตอนตนของทศวรรษ        

ที่ 1980 ไดเกิดทฤษฎีแรงบันดาลใจ และทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีความเดนชัดหรือ     

มีช่ือเสียงมากข้ึนในทศวรรษที่ 1990 จนถึงเขาสูศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ี แบสยังใหความเห็นเพิม่เติม

วากอน ค.ศ. 1970 มีการแสดงความของใจหรือวิพากษวิจารณวาทฤษฎีภาวะผูนําตาง ๆ ไมไดมีการ

พิสูจน หรือตรวจสอบสมมติฐานดวยงานวิจัยเชิงประจักษ แตหลังจากน้ันทฤษฎีและโมเดลภาวะผูนํา

มากมายเริม่มกีารทดสอบสมมติฐาน หรอืมกีารพัฒนาทฤษฎีที่มาจากสมมติฐาน อยางไรก็ตามมีบางทฤษฎี

และบางโมเดลที่อาจจะไดรับอิทธิพลจากงานวิจัยบางกลุม และอาจจะมีการศึกษาซ้ํา ๆ อยางเห็นชัดเจน
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีภาวะผูนําตาง ๆ มีนักวิชาการไดสรุปและ

เสนอวิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนําไว 9 ยุค (Van Seters and Field, 1990) ดังน้ี 

 1. บุคลิกภาพ (Personality Era) ยุคน้ีจะรวมถึงทฤษฎีภาวะผูนําที่มีการศึกษาอยาง

เปนทางการในครั้งแรกดวยยุคน้ีแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ 

  1.1 ชวงเวลาวีรบุรุษผูย่ิงใหญ (Great Man Period) ยุคน้ีนักวิจัยจะเนนการศึกษา

เรื่องวีรบุรุษที่ย่ิงใหญในประวัติศาสตรของโลก (มีวีรสตรีบางแตไมมากนัก) และมีขอแนะนําวาควร

เลียนแบบ (Copied) บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของพวกเขาเพื่อจะไดเปนผูนําที่เขมแข็ง ตัวอยาง 

การศึกษาในชวงเวลาน้ี เชน Bowden (1927) อธิบายภาวะผูนําโดยศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูนํา 

และ Jennings (1960) พยายามอธิบายภาวะผูนําบนพื้นฐานของลักษณะทางกรรมพันธุหรือสิ่งที่

ถายทอดกันไดทางพันธุกรรม ซึ่งในเวลาตอมาพบวา มีขอโตแยงเกี่ยวกับผลการศึกษาในยุคน้ีหลาย

ประการ เชน ผลการศึกษาไมไดพิสูจนวาเปนไปตามที่นักวิจัยอธิบายหรือสรุปไว และตอมายังพบอีก

วาผูนําที่มีประสิทธิภาพผลจํานวนมาก มีบุคลิกภาพที่แตกตางกันอยางมาก และบุคลิกภาพเหลาน้ัน    

ก็ยากที่จะเลียนแบบกันได นอกจากน้ันยังมีขอจํากัดเรื่องความเช่ือวา ภาวะผูนําจํากัดอยูในเฉพาะ    

ชนช้ันสูงเทาน้ัน จากเหตุผลขอโตแยงตาง ๆ ทําใหยุคน้ีลดบทบาทความสําคัญลงและมีการเปลี่ยนแปลง

เขาสูชวงเวลาคุณลักษณะ 

  1.2 ชวงเวลาคุณลกัษณะ (Trait Period) เริ่มมีการศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะของแตละ

บุคคลและพัฒนาคุณลักษณะทั่วไปข้ึนมา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่คาดวาจะทําใหศักยภาพภาวะผูนําและ

ผลการปฏิบัติงานของผูนําสูงข้ึน แตผลปรากฏวา มีความลมเหลวเมื่องานวิจัยพบวา ไมมีคุณลักษณะ

เพียงอยางเดียวหรือกลุมของลักษณะนิสัยที่สัมพันธกับภาวะผูนําที่ดี (ตัวอยางเชนงานของ Jenkins, 

1974) และคุณลักษณะสวนใหญยังไมสามารถพัฒนาโดยผานการเรียนรูได นอกจากน้ันยังพบปญหา

เรื่องการไมไดใหความสําคัญกับปจจยัดานสถานการณพฤติกรรมผูนําและแรงจูงใจของผูตาม ผลการศึกษา

ที่พบจึงสามารถใชไดในบางสถานการณเทาน้ัน และประเด็นสําคัญคือ ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนไมเพียง

พอที่จะระบุไดวาคุณลักษณะของผูนํามีความเช่ือมโยงกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ผลสุดทายพบวา

ทฤษฎีภาวะผูนําในยุคคุณลักษณะไดรับการพิสูจนวางายเกินไป ไมรัดกุม และในที่สุดทําใหนักวิชาการ

หมดความสนใจไป แตอยางไรก็ตาม ไดมีการนําเอาคุณลักษณะมาศึกษาวิจัยในฐานะตัวแปรอธิบาย 

(Explanatory Variables) เชน งานของ Fiedler (1967) รวมถึงงานของ House (1971) แตวาทฤษฎี

เหลาน้ันไมไดมุงเนนที่คุณลักษณะของผูนําแตเพียงอยางเดียว 

 2. ยุคการใชอิทธิพล (Influence Era) ยุคน้ีพัฒนาแนวคิดตอมาจากยุคคุณลักษณะ 

โดยมองวา ภาวะผูนําเปนความสัมพันธระหวางบุคคล ไมใชคุณลักษณะของผูนําอยางเดียวและมุงเนน

ในแงอํานาจและอิทธิพล ยุคน้ีประกอบดวย 2 ชวงเวลา คือ 

  2.1 ชวงเวลาความสัมพันธทางอํานาจ (Power Relations Period) ตัวอยางทฤษฎี

ในกลุมน้ี เชน แนวคิดฐานอํานาจ 5 ประการ (Five Bases of Power Approach) ของ French (1964) 
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และ French and Raven (1959) ซึ่งในตอนแรกมีความพยายามในการอธิบายประสิทธิผลของผูนํา

ในลักษณะของแหลงที่มาของอํานาจและปริมาณอํานาจที่ใช รวมถึงวิธีการใชอํานาจน้ัน แตตอมามี

ความสนใจเรื่องอิทธิพลเชิงอํานาจของผูนํา เชน แนวคิดของ Pfeffer (1981) นอกเหนือจากน้ันพบวา

ภาวะผูนําแบบเผด็จการ ภาวะผูนําแบบเบ็ดเสร็จ ภาวะผูนําแบบควบคุม เปนภาวะผูนําที่ไมมีประสิทธิผล 

และการใชอิทธิพลแบบทิศทางเดียวจากบนลงลางโดยไมคํานึงถึงความตองการและความจําเปน          

ของผูใตบังคับบัญชา เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับโลกในยุคปจจุบันน้ี 

  2.2 ชวงเวลาการโนมนาวจูงใจ (Persuasion Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน 

Schenk (1928) เสนอทฤษฎีลักษณะเดนของผูนํา (Leader Dominance Approach) ซึ่งในยุคของ

ชวงเวลาการโนมนาวชักจูงน้ีเรื่องการใชอํานาจแบบบีบบงัคับจะถูกลดบทบาทไปและผูนําจะถูกมองวา

เปนปจจัยที่มีอํานาจในความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกกลุม อยางไรก็ตามแนวคิดที่ผูนํามีอํานาจ

เหนือผูอื่นน้ี ยังคงมีการนํามาใชอยางกวางขวางในการบริหารจัดการในยุคปจจุบัน แมวาจะมีขอจํากัด

บางประการเกิดข้ึน เชน อํานาจของสมาชิกในกลุมที่มีตําแหนงตํ่ากวา 

 3. ยุคการศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavior Era) ยุคน้ีเปนทิศทางใหมที่มุงเนน

สิ่งที่ผูนําทํา ซึ่งตรงขามกับคุณลักษณะสวนบุคคลหรือแหลงอํานาจของผูนํา ภาวะผูนําไดรับการนิยามวา

เปนสวนยอยของพฤติกรรมมนุษย เชน แนวคิดของ Hunt and Larson (1977) ในยุคน้ีมีความกาวหนา

ในเรื่องทฤษฎีภาวะผูนําอยางมาก เพราะมีขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนอยางชัดเจนและสามารถนํา

แนวคิดไปประยุกตใชไดงาย โดยพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล การศึกษาในยุคน้ี      

บางงานจะเนนที่รูปแบบพฤติกรรมของผูนํา บางงานจะวิเคราะหความแตกตางระหวางพฤติกรรม        

ของผูนําที่มีประสิทธิผลและผูนําที่ไมมีประสิทธิผล ยุคน้ีแบงการศึกษาออกเปน 3 ชวงเวลา คือ 

  3.1 ชวงเวลาการศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมตอนตน (Early Behavior Period) 

ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการเสรมิแรง (Reinforced Change Theory) 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State Studies) โดย Fleishman, Harris and Burtt (1955) 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan State Studies) โดย Likert (1967) ชวงเวลาการศึกษา

ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมในตอนตนน้ีเปนภาคขยายของชวงเวลาคุณลักษณะ (Trait Period) แตแทนที่

จะศึกษาคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ กลับมุงเนนการศึกษาที่การพัฒนาคุณลักษณะทางพฤติกรรม 

ตัวอยางเชน งานศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ระบุวามีคุณลักษณะทาง

พฤติกรรมที่สําคัญของผูนําอยู 2 ประการ ไดแก การริเริ่มโครงสราง (Initiating Structure) หรือผูนํา

เนนที่การทํางานใหสําเร็จ และการคํานึงถึงความสัมพันธ (Consideration) หรือผูนําเอาใจใสเรื่อง

ความสัมพันธของบุคคลและกลุม 

  3.2 ชวงเวลาการศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมตอนปลาย (Late Behavior Period) 

ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน Blake and Mouton (1964, 1978) เสนอทฤษฎีโมเดลตาขายการบริหาร 
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(Managerial Grid Model) Bowers and Seashore (1966) เสนอทฤษฎีปจจัย 4 ประการ (Four-

Factor Theory) และในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน McGregor (1960, 1966) เสนอทฤษฎี X และ Y 

(Theory X and Y) ชวงเวลาการศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมในตอนปลาย เปนการพัฒนาทฤษฎี 

ในตอนตนใหสามารถประยุกตใชในการบริหารจัดการไดดีย่ิงข้ึน โมเดลที่มีช่ือเสียงมากที่สุดโมเดลหน่ึง

คือ โมเดลตาขายการบริหาร (Managerial Grid Model) เปนลักษณะตาขายแบบ 9 x 9 ที่แกนดานหน่ึง

เปนพฤติกรรมการคํานึงถึงความสัมพันธ สวนแกนอีกดานหน่ึงเปนพฤติกรรมการริเริ่มโครงสราง โมเดลน้ี

เสนอวาผูนําที่มีประสิทธิผลมากที่สุดจะไดรับประเมินอยูในระดับ 9 ของทั้งพฤติกรรมการคํานึงถึง

ความสัมพันธ และพฤติกรรมการริเริ่มโครงสราง หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดย

ทฤษฎี X เสนอวา คนเรามีลักษณะเปนคนเฉ่ือยชา (Passive) จึงจําเปนตองไดรับการช้ีนําและจูงใจ

ดวยปจจัยจูงใจภายนอก เพื่อใหคนตอบสนองความตองการขององคการในขณะที่ทฤษฎี Y เสนอวา 

คนไดรับการจูงใจจากแรงจูงใจภายในอยูแลว ดังน้ันจึงตองการเพียงสภาพการทํางานหรือเงื่อนไข        

การทํางานที่เหมาะสม ตอมาในยุคพฤติกรรมตอนปลายน้ีพบขอเท็จจริงวา ผูนําไมสามารถกอใหเกิด

พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาไดโดยตรง (หรือไมใชสาเหตุโดยตรง) ผูนําทําไดแคเพียงสรางเงื่อนไข

และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเทาน้ัน 

  3.3 ชวงเวลาการวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant Period) (Sims, 1977; Ashour 

and Johns, 1983 cited in Van Seters and Field, 1990) ชวงเวลาน้ี มองผูนําในฐานะผูบริหาร

การเสริมแรง ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมของผูนําจะเปนการเสริมแรงใหแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการ ทฤษฎีตาง ๆ ในยุคน้ีไดมีการนํามาศึกษาวิจัย แตหลักฐาน

เชิงประจักษที่สนับสนุนทฤษฎีเหลาน้ียัง ปนเปหรือยุงเหยิงอยู 

 4. ยุคของการศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ (Situation Era) ยุคน้ีเปนยุคที่มีความ 

กาวหนาครั้งสําคัญของการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนํา โดยมีการพิจารณาปจจัยที่สําคัญนอกเหนือจาก  

ตัวผูนําและผูใตบังคับบัญชา ตัวอยางเชน ชนิดของงาน สถานะทางสังคมของผูนําและผูใตบังคับบัญชา

อํานาจตามตําแหนงที่เกี่ยวของของผูนําและผูใตบังคับบัญชา และธรรมชาติของสภาพแวดลอม

ภายนอก ปจจัยตาง ๆ ทางสถานการณเหลาน้ันเปนตัวกําหนดชนิดของคุณลักษณะของผูนําทักษะ 

อิทธิพล และพฤติกรรมที่เปนสาเหตุใหเกิดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ผูนําจะปฏิบัติแตกตางกันไป

ตามแตละสถานการณ แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ 

  4.1 ชวงเวลาสภาพแวดลอม (Environment Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน  

Hook (1943) เสนอทฤษฎีดานสภาพแวดลอม (Environment Approach) Katz and Kahn (1978) 

เสนอโมเดลระบบเปด (Open-Systems Model) ในยุคชวงเวลาสภาพแวดลอม ผูนําจะปรากฏตัว 

เมื่ออยูในสถานที่ เวลาและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม แนวคิดน้ีไมยึดติดกับบุคคลที่อยูในตําแหนงผูนํา 

เพราะหากวาพวกเขาออกจากตําแหนงไป บุคคลอื่นก็สามารถมาแทนที่ไดไมยาก มีหลักฐานเชิงประจักษ
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สนับสนุนแนวคิดน้ีอยางชัดเจนและนักวิจัยหลายคนไดเสนอตัวแปรทางสภาพแวดลอมเพิ่มเติมใน

บริบทของภาวะผูนํา เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

  4.2 ชวงเวลาสถานภาพทางสังคม (Social Status Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี 

เชนทฤษฎีการบรรลุบทบาท (Role Attainment Theory) ของ Stogdill (1974) ทฤษฎีบทบาทผูนํา 

(Leader Role Theory) ของ Homans (1959) ชวงเวลาสถานภาพทางสังคมอยูบนพื้นฐานแนวคิดวา 

ถาสมาชิกกลุมไดรับผิดชอบงานพิเศษบางอยาง พวกเขาจะเกิดความคาดหวังวาแตละบุคคลจะปฏิบัติ

ในแนวทางหรือพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมากอน ดังน้ัน บทบาทของผูนําและบทบาทของผูใตบังคับบัญชา

จึงถูกกําหนดโดยความคาดหวังของทั้งสองฝายเกีย่วกับพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธที่พวกเขากระทํา

เพื่อประโยชนของกลุม 

  4.3 ชวงเวลาสังคม-เทคนิค (Socio-Technical Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี 

เชน ระบบสังคม - เทคนิค (Socio-Technical Systems) ของ Trist and Bamforth (1951) ในขณะที่

หลักการสําคัญของชวงเวลาสภาพแวดลอมมุงเนนที่งาน แตชวงเวลาสังคม-เทคนิคจะเนนดานสังคม    

ที่เกี่ยวของกับสถานการณ กลุมน้ีจะรวมตัวแปรหรือปจจัยที่สําคัญทางดานสังคมและสภาพแวดลอม

ในชวงเวลาหลังของทั้งสองระยะ คือชวงเวลาสถานภาพทางสังคม และชวงเวลาสังคม - เทคนิค             

มีความกาวหนามากกวาชวงเวลาสภาพแวดลอม เน่ืองจากชวงเวลาระยะหลังเริ่มตนเห็นความสําคัญ

ของอิทธิพลกลุม 

 5. ยุคของการศึกษาภาวะผูนําที่ผันแปรตามเหตุการณ หรือภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

(Contingency Era) ยุคภาวะผูนําที่ผันแปรตามเหตุการณหรือภาวะผูนําเชิงสถานการณ (Contingency) 

น้ีเปนตัวแทนของความกาวหนาสําคัญในวิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนํา เปนครั้งแรกที่ยอมรับวา 

ภาวะผูนําไมไดอยูในรูปแบบมิติเดียวโดยสิ้นเชิง (Pure One-Dimensional Forms) แตมีปจจัยตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของหลายประการ ในสวนสําคัญของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลข้ึนอยูกับการผันแปรตามเหตุการณ 

หรือข้ึนอยูกับปจจัยบางปจจัยหรือหลายปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ อิทธิพลและสถานการณ

โดยทั่วไป ทฤษฎีภาวะผูนําในยุคน้ีพยายามที่จะเลือกตัวแปรปรับ (Moderator Variable) ที่สถานการณ

มารวมอยูดวยเพื่ออธิบายประสิทธิผลภาวะผูนํา และสถานการณจะเปนตัวกําหนดวาจะเลือกใชรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบไหน ในยุคน้ีนักวิจัยจํานวนมากมีความแนใจวา ในที่สุดพวกเขาก็พบที่มา (Source) 

ของความมีประสิทธิผลของผูนํา และทําใหเกิดทฤษฎีที่สอดคลองกับทฤษฎีภาวะผูนําที่ผันแปรตาม

เหตุการณหรือภาวะผูนําเชิงสถานการณจํานวนมาก 

  ตัวอยางทฤษฎีที่ในยุคน้ี เชน Fiedler (1967) เสนอทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

(Contingency Theory) นอกจากน้ียังมีทฤษฎีของ Evans (1970) ทฤษฎีของ House (1971) กับ 

House and Mitchell (1974) ที่ไดเสนอทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย (Path-goal Theory) สวน Hersey 

and Blanchard (1993) เสนอทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational Theory) Yukl (1971, 
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1989) เสนอทฤษฎีแบบจําลองเช่ือมโยงทวีคูณ (Multiple Linkage Model) นอกจากน้ันยัง มีทฤษฎี

ของ Vroom and Yetton (1973) กับ Vroom and Jago (1988) ที่ไดนําเสนอทฤษฎีปทัสถาน 

(Normative Theory)  

  สามทฤษฎีที่เดนที่สุดในยุคน้ี คือ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ (The Contingency 

Theory) ทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมาย (The Path-Goal Theory) และทฤษฎีปทัสถาน (The Normative 

Theory) หลักการของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของ Fiedler (1967) เนนที่ความจําเปนที่จะให

ผูนําอยูในสถานการณที่เหมาะกบัพวกเขามากที่สดุ หรือการฝกผูนําใหเปลี่ยนสถานการณใหเหมาะสม

กับรูปแบบภาวะผูนําของพวกเขา สวนหลักการของทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมายจะเนนสถานการณหรือ

พฤติกรรมของผูนํานอยกวา แตจะเนนเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยตอความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชามากกวา 

สวนในโมเดลทฤษฎีปทัสถานก็จะมีความแตกตางออกไปอีก โดยจะเนนที่การแนะนําผูนําวา พฤติกรรม 

การตัดสินใจแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะข้ึนอยูกับสถานการณ ความจําเปน สําหรับการยอมรับ

การตัดสินใจ และคุณภาพของการตัดสินใจ แนวคิดสุดทายน้ีทําใหเกิดการนําไปประยุกตใชไดอยางมี

นัยสําคัญ เพราะสามารถนําไปใชกับผูนําไดอยางกวางขวาง ซึ่งหมายความวา คุณลักษณะและระดับ

ของอํานาจหรืออิทธิพลของผูนําจะเปนอยางไรก็ตาม ผูนําสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพื่อ

เพิ่มความมีประสิทธิผลของผูนําในสถานการณตาง ๆ ได 

  ในขณะที่ทฤษฎีภาวะผูนําที่ผันแปรตามเหตุการณหรือภาวะผูนําเชิงสถานการณน้ีมี

ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนจํานวนมาก แตก็ปรากฏขอโตแยงมากเชนเดียวกัน และยังคงมีการนําไปใช

ในการศึกษาภาวะผูนําดวยเชนเดียวกัน ทฤษฎีเหลาน้ีก็มีจุดบกพรองที่สําคัญ คือ ประการแรกแตละ

ทฤษฎีมีความแตกตางกันอยางมาก มากจนกระทั่งไมสามารถที่จะระบุชวงเวลาที่ชัดเจนภายในยุคได 

ทฤษฎีทั้งหมดดูเหมือนจะมีสวนในคําตอบของปริศนาของภาวะผูนํา (Leadership Puzzle) แตไมมี

ทฤษฎีไหนสามารถใหคําตอบไดทั้งหมด ประการที่สองมีปญหาหลายอยางที่ยุงยากเกินกวาที่จะนํา

ทฤษฎีเหลาน้ีไปประยุกตใชไดอยางเปนระบบในการบริหารจัดการในแตละวัน ถึงแมวาจะมีโปรแกรม

คอมพิวเตอร ที่จะชวยในการประยุกตใชก็ตาม ตัวอยางเชนทฤษฎีของวูมและจาโก (Vroom-Jago) 

ผูนําจะตองทํางานเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และจัดการปญหาตาง ๆ ขององคการจนกระทั่งพวกเขา

ไมมีเวลาที่จะมาวิเคราะหสถานการณดวยการใชโมเดลที่ซับซอนตามที่ทฤษฎีกําหนด (Bass, 1996 

cited in Van Seters and Field, 1990) แมจะเปนความจริงที่วา มีงานวิจัยในยุคน้ีมากกวายุคกอน

หนาน้ี แตโดยทั่ว ๆ ไป “ทฤษฎีในยุคน้ีดูเหมือนวาจะนําไปใชไดอยางจํากัด” ยกเวนเรื่องการยอมรับ 

ที่สําคัญในเรื่องธรรมชาติของปฏิสัมพันธ ซึ่งยุคภาวะผูนําตอนเริ่มแรกยังมีความเขาใจถึงธรรมชาติ     

ของปฏิสัมพันธอยูนอย 

 6. ยุคของการศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Era) การศึกษาภาวะผูนํา

ถูกกลับมาทําใหเห็นความสําคัญอีกครั้งเมื่อมีการเสนอวา ภาวะผูนําไมไดเกี่ยวของกับบุคคลหรือ
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สถานการณอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน แตจะเกี่ยวของกับการจําแนกตามบทบาทและปฏิสัมพันธทางสังคม 

ความคิดน้ีทําใหเกิดยุคการแลกเปลี่ยนข้ึน ซึ่งเปนการนําสวนที่สําคัญของแนวคิดจากยุคอิทธิพลกลับมา

ใชอีกครั้ง โดยเนนอิทธิพลระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชาอยางไร ในข้ันของวิวัฒนาการ การพัฒนา

กระบวนการอิทธิพล มีการยกเรื่องการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางผูใตบังคับบัญชา และผูนําข้ึนมา

เปนประเด็นสําคัญ และมีการพัฒนาบทบาทที่เกี่ยวของดวย ยุคของการศึกษาภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน 

แบงเปน 2 ชวง เวลาคือ 

  6.1 ชวงเวลาการแลกเปลี่ยน (Exchange Period) ตัวอยางทฤษฎีที่สําคัญในกลุมน้ี 

เชน ทฤษฎีการเช่ือมโยงความสัมพันธรายคูในแนวต้ัง (Vertical Dyad Linkage Theory) ของ 

Dansereau, Graen and Haga (1975) กับ Duchon, Green and Taber (1986) แนวคิดการมี

อิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางผูนํากับผูตาม (Reciprocal Influence Approach) ของ Graen (1975) 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากบัผูตาม (Leader Member Exchange Theory) ของ Dienesch 

and Liden (1986) Graen, Novak and Sommerkampo (1982) และ Van Seters and Field (1990) 

หรือผูใตบังคับบัญชาที่สงผลตอความสัมพันธของพวกเขา  

   นอกจากน้ี ผูนําอาจจะมีการแลกเปลี่ยนแบบที่ตางกันและมีรูปแบบความสัมพันธ

แตกตางไปตามผูตามแตละคน ภาวะผูนําเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเหลาน้ี และการเกิดภาวะผูนํา

จะตองไดรับการยอมรับจากผูตามดวย ผูนําแบบตาง ๆ จะเกิดข้ึนตามความแตกตางของการริเริ่มและ

การรักษา การปฏิสัมพันธกับผูตาม ผูนําจะมีบทบาทข้ึนเมื่อผูตามมีความสามารถนอย ผูนําจะยอมรับ

บุคลิกภาพที่หลากหลายได และจะอดทนไดตอความเบี่ยงเบนตาง ๆ ทฤษฎีภาวะผูนําหลายทฤษฎี

ในชวงระยะน้ียังคงมีการใชอยูจนถึงปจจุบัน 

  6.2 ชวงเวลาการพัฒนาบทบาท (Role Development Period) ในชวงการพัฒนา

บทบาท ยังคงมีองคประกอบในเรื่องการแลกเปลี่ยนอยู แตมีการเนนไปที่บทบาทที่มีความเกี่ยวของ

ของผูนําและผูตน แนวคิดที่มีความสําคัญในชวงนี้ คือ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 

Exchange Theory) เชน ทฤษฎีของ Hollander (1979) และแนวคิดโมเดลการสรางบทบาท (Role-

Making Model) เชน ทฤษฎีของ Graen and Cashman (1975) แนวคิดเหลานี้ใหความเคารพ

และการคงไวซึ่งสถานะแกผูนําเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผูนําใชความสามารถที่ผูนํามีอยูทําใหบรรลุ

เปาหมายของกลุม  

  ดังน้ัน ภาวะผูนําจึงเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนที่มีความยุติธรรม โดยที่ไมมี 

การครอบงําทั้งจากฝายผูนําและฝายผูตาม ในฐานะที่เปนผูนําจะตองมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

และทําใหเกิดความหวังในทางบวก พฤติกรรมของผูนําจะเปนสิ่งสะทอนถึงการบรรลุวุฒภิาวะ (Maturity) 

ทักษะระหวางบุคคล (Interpersonal Skill) และสมรรถนะ (Competence) ของผูใตบังคับบัญชา       

ในแนวคิดน้ีเสนอวาบางครั้งภาวะผูนําอาจจะอยูกับผูตามไมไดอยูกับผูนําทั้งหมด 
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 7.  ยุคตอตานภาวะผูนํา (Anti-Leadership Era) สืบเน่ืองมาจากมีงานวิจัยเชิงประจกัษ

จํานวนมากที่ตองการทดสอบทฤษฎีภาวะผูนําตาง ๆ แตดูเหมือนจะหาขอสรุปไมได และบางทีอาจจะ

ไมมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวภาวะผูนําในการศึกษาภาวะผูนําในชวงน้ีพบวาตัวแปรตาง ๆ ในสมการ 

ภาวะผูนําปรากฏวาไมสามารถอธิบายอะไรได จึงเกิดแนวคิดวากระบวนทัศนภาวะผูนําที่มีอยูใชไมได

และทําใหเกิดยุคตอตานภาวะผูนําข้ึน ยุคตอตานภาวะผูนําแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือ 

  7.1 ชวงเวลาความคลุมเครือ (Ambiguity Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน 

ทฤษฎีการอางสาเหตุ (Attribution Approach) เชน Fepffer (1977) ในชวงเวลาแหงความคลุมเครือ

น้ีมีการโตเถียงกันวา บางทีภาวะผูนําอาจจะเปนเพียง “ปรากฏการณการรับรูที่เกิดข้ึนในใจของผูสังเกต” 

ซึ่งเฟฟเฟอรไดเขียนบทความสําคัญช้ินหน่ึงเรื่อง “ความสับสนคลุมเครือของภาวะผูนํา (The Ambiguity 

of Leadership)” กลาววาโดยหลักแลวภาวะผูนําเปนเพียงสญัลักษณแสดงนัยวาผลการปฏิบัติของผูนํา

เปนเพียงสิ่งเล็กนอยที่ตามมา และยังมีนักวิชาการในกลุมน้ีไดแนะนําวา เราควรจะเลิกใหความสนใจ

ภาวะผูนํา และควรละทิ้งมโนทัศนเรื่องภาวะผูนํา นอกจากน้ัน Meindl (1985) กลาววา ภาวะผูนํา

เปนคําที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงขององคการที่เราไมสามารถเขาใจได 

  7.2 ชวงเวลาการทดแทน (Substitute Period) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน ทฤษฎี

การทดแทนภาวะผู (Leadership Substitute Theory) ชวงเวลาน้ีพัฒนาโดยตรงจากยุคสถานการณ 

(Situation Era) โดยมีความพยายามที่จะระบุตัวทดแทนภาวะผูนําตาง ๆ เชน มีโมเดลแสดงใหเห็นวา

สถานการณสามารถลดความสําคัญของผูนําได หรือตัวทดแทนทําใหพฤติกรรมผูนําลดความสําคัญลง 

Kerr and Jermier, 1978 cited in Yukl, 2010) เสนอวา คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของ

ผูใตบังคับบัญชา และคุณลักษณะขององคการ สามารถปองกันหรือขัดขวางไมใหภาวะผูนําสงผลตอ

การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาได สิ่งปองกันหรือขัดขวางเหลาน้ีเรียกวา ตัวทดแทนภาวะผูนํา 

(Leadership Substitutes) และตัวที่ทําใหภาวะผูนํามีความเปนกลาง (Leader Neutralizers) ใน

สถานการณทํางาน แนวคิดน้ีมีประโยชนในการอธิบายเมื่อพบวาภาวะผูนํามีผลกระทบนอยตอผลการ

ปฏิบัติงานขององคการ สิ่งที่มักจะเขาใจไดยากในชวงเวลาทดแทนน้ี คือ สิ่งที่เปนตัวทดแทนภาวะผูนํา

และตัวที่ทําใหภาวะผูนํามีความเปนกลาง ผูนําอาจจะเปนผูที่นําเขาสูสถานการณเอง ดังน้ันจึงอาจจะ

ไมใชสภาวะของการไมมีภาวะผูนํา แตภาวะผูนําไดเกิดข้ึนกอนหนาน้ันแลว 

 8. ยุคของการศึกษาภาวะผูนําจากวัฒนธรรม (The Culture Era) หลังจากมุมมอง        

ในแงราย ๆ ของยุคตอตานภาวะผูนําที่ผานไป ยุควัฒนธรรมก็เขามาแทนที่ ในยุคน้ีเสนอวาภาวะผูนํา

ไมใชปรากฏการณของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือของคูปฏิสัมพันธหรือของกลุมเล็ก ๆ แตเปนอํานาจ  

ทุกอยางของวัฒนธรรมองคการทั้งองคการ ในตอนเริ่มตนภาวะผูนําเนนการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่ม

ปริมาณการทํางานที่ประสบความสําเร็จ (เนนที่ผลผลิตและประสิทธิภาพ) และไดพัฒนามาเปนการ

เนนที่การเพิ่มคุณภาพ (การบรรลุตามความคาดหวังคานิยมตาง ๆ) ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน        
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Pascale, et al. (1981) เสนอมุมมองภาพใหญ ระดับมหภาคของภาวะผูนํา (Macro-view of 

Leadership) ที่รวมถึงทฤษฎี 7-S Framework และ Peters and Waterman (1982) เสนอแนวทาง

คนหาความเปนเลิศ (In Search of Excellence) นอกเหนือจากน้ัน Ouchi (1981) กับ Ouchi and 

Jaeger (1978) เสนอทฤษฎี Z (Theory Z)  

  ยุควัฒนธรรมกลาวไดวา เปนสวนขยายจากชวงตัวทดแทนของผูนํา เน่ืองจาก

ขอเสนอทีว่า หากผูนําสามารถสรางวัฒนธรรมที่เขมแข็งในองคการได พนักงานจะสามารถนําตนเองได 

(Self-leadership) ตามทฤษฎีของ Manz and Sims (1987) หรืออาจกลาวไดวา เมื่อวัฒนธรรม      

ถูกสรางข้ึนในองคการแลว ก็จะมีการสรางผูนํารุนตอไปในองคการ ภาวะผูนําอยางเปนทางการจะมี

ความจําเปนก็ตอเมื่อวัฒนธรรมองคการที่มีอยูมีการเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองมีการสรางวัฒนธรรม

องคการใหม ตามทฤษฎีของ Schein (1985) นอกจากน้ันยุคน้ียังเปนผลสืบเน่ืองจากยุคการแลกเปลี่ยน 

เพราะวัฒนธรรมสามารถสรางข้ึนจากภาวะผูนําต้ังแตระดับลางและข้ึนมาถึงระดับสูงขององคการ 

และเปนอีกครั้งหน่ึงที่กระบวนทัศนภาวะผูนําเขาสูภาวะเฉ่ือยหรือสภาวะที่ไมจําเปนตองมีภาวะผูนํา

ยกเวนแตในชวงกระบวนการของการริเริ่มและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 

 9.  ยุคของการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Era) ยุคน้ีเรียกไดวา

เปนตัวแทนของการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําแบบใหม และมีศักยภาพมากที่สุดในวิวัฒนาการ การพัฒนา

ทฤษฎีภาวะผูนํา การพัฒนาแนวคิดในยุคของการเปลี่ยนแปลงน้ีอยูบนพื้นฐานของแรงจูงใจภายใน  

ซึ่งตรงกันขามกับแรงจูงใจภายนอกในยุคการแลกเปลี่ยน ผูนําจะเปนผูริเริ่ม (Proactive) มากกวาเปน

ผูถูกกระทํา (Reactive) เปนผูที่หัวรุนแรง (Radical) มากกวาเปนพวกอนุรักษนิยม (Conservative) 

ผูนําจะสรางนวัตกรรมและมีความคิดสรางสรรคมากกวา และเปดรับตอแนวคิดใหม ๆ ในยุคน้ีภาวะผูนํา

จะมีอิทธิพลทําใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันอยางกระตือรือรน (Enthusiastic Commitment) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญย่ิงในชวงที่องคการกําลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะชวยสราง

วิสัยทัศนที่มีความเปนไปไดและสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพนัในการเปลีย่นแปลงในยุคน้ี ประกอบดวย 

ชวงบารมี (Charisma Period) และชวงความสามารถในการทํานายความสําเร็จของตนเอง (Self-

Fulfilling Prophecy Period) และรวมถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) 

  9.1 ชวงเวลาบารมี (Charisma Period) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีแพรหลายและมี

อิทธิพลอยางมาก โดยแนวคิดเริ่มแรกมาจากนักสังคมวิทยาช่ือ Max Weber “บารมี” เปนภาษากรีก 

หมายความวา “พรสวรรคจากพระเจา (Divinely Inspired Gift)” เชน ความสามารถในการสราง     

สิ่งมหัศจรรยหรือสามารถคาดการณเหตุการณในอนาคตได Weber (1947 cited in Yukl, 2010      

ไดอธิบายคําวา บารมี วาไมข้ึนอยูกับประเพณีสืบทอดหรืออํานาจตามตําแหนงหนาที่แบบทางการ     

แตข้ึนอยูกับ การรับรูของผูตามในคุณลักษณะพิเศษของผูนําน้ัน Weber กลาววา บารมีเกิดข้ึนชวง        

ที่สังคมเกิดวิกฤต เมื่อผูนํามีวิสัยทัศนและสามารถเสนอแนวทางแกปญหาวิกฤติน้ันได ผูนําสามารถ
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ดึงดูดผูตามใหเช่ือในวิสัยทัศนน้ัน และเมื่อผูตามมีประสบการณบางอยางเกี่ยวกับความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนน้ัน พวกเขาก็จะมีการยอมรับผูนําอยางเปนพิเศษ ในชวงสองทศวรรษที่ทศวรรษที่ผานมา        

มีนักสังคมศาสตรหลายคนไดสรางแนวคิดใหมเพื่ออธิบายทฤษฎีบารมใีนองคการ เชน House (1977), 

Conger and Kanungo (1998), Shamir, House and Arthun (1993) ทฤษฎีบารมีแบบใหม (Neo-

charismatic) เหลาน้ีมีสวนสัมพันธกับแนวคิดของ Weber บาง แตก็มีบางสวนที่แตกตางออกไปจาก

ทฤษฎีภาวะผูนําบารมี ในตอนเริ่มตน เชน ทฤษฎีบารมีแบบใหมอธิบายแรงจูงใจและพฤติกรรมของ

ผูนําแบบบารมี และกระบวนการทางจิตวิทยาที่อธิบายวาผูนําสามารถสรางอิทธิพลตอผูตามไดอยางไร 

(Jacobson & House, 2001 cited in Yukl, 2010) และ Conger and Kanungo (1987) นําเสนอ

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีบนพื้นฐานสมมติฐานวา บารมีเปนคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษของผูนํา 

และตอมาไดมีการพัฒนาทฤษฎี โดยเสนอวาคุณสมบัติของผูนําแบบบารมีน้ันข้ึนอยูกับการรับรูของผู

ตาม ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความรูความชํานาญตาง ๆ ของผูนํา รวมถึงบริบทของสถานการณ ตัวอยาง 

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนําเชิงบารมี เชน ความมีบารมีที่เกิดจากการมีวิสัยทัศนที่แตกตางจาก

สถานภาพที่เปนอยู (Status Quo) ผูนํามีแนวทางปฏิบัติที่ไมธรรมดา (ไมเปนไปตามแบบแผนทั่วไป) 

เพื่อใหวิสัยทัศนเปนจริง วิธีการของผูนําเพื่อบรรลุเปาหมายตองแตกตางจากแบบแผนด้ังเดิม ผูนํามี

ความเสียสละทุมเทเพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุ มีความมั่นใจ มีความรับผิดชอบ คิดถึงประโยชนของผูตาม 

มีแรงบันดาลใจที่กระตุนอารมณผูตามมากกวาการใชอํานาจตามหนาที่ หรือมีการตัดสินใจแบบใหทุก

คนมีสวนรวม ผูนํามีความสามารถมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น และมีความสามารถในการ

ทําใหคนมารวมกันทําในสิ่งที่ย่ิงใหญที่ดูเหมือนเปนไปไมได (Yukl, 2010) มีตัวอยางทฤษฎีภาวะผูนํา

เชิงบารมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีของ House’s Theory of Charismatic Leadership 

ทฤษฎีคุณลักษณะเชิงบารมี (Attribution Theory of Charisma) ทฤษฎีมโนทัศนแหงตนของภาวะ

ผูนําเชิงบารมี (A Self-Concept Theory of Charismatic Leadership) แนวคิดจิตวิเคราะหและ

แนวคิดการแพรกระจายทางสังคมเชิงบารมี (Psychoanalytic and Social Contagion Explanations 

of Charisma) ทฤษฎีเหลาน้ีแตกตางกันไปตามตัวแปรที่เกี่ยวของกับกระบวนการของอิทธิพลและ 

การใหความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงบารมี 

  9.2 ชวงเวลาความสามารถในการทํานายความสําเรจ็ของตนเอง (Self-Fulfilling 

Prophecy Period) และชวงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางทฤษฎีในกลุมน้ี เชน ทฤษฎีผูนําแบบ 

SFP (SFP Leader Theory) ของ Van Seters and Field (1990) และ Eden (1993) ทฤษฎี          

ผลการปฏิบัติงานทีเ่หนือความคาดหมาย (Performance Beyond Expectation Approach) และ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) ของ Bass (1996) มีตัวอยางของทฤษฎี

ในกลุมน้ีดังน้ี  

   ทฤษฎีแบบผูนําแบบ SFP หรือทฤษฎี Self-Fulfilling Prophecy (SFP) ตาม

แนวคิดที่อยูบนพื้นฐานสมมติฐานเกี่ยวกับปรากฏการณการพยากรณเพื่อเติมเต็มความคาดหวัง (Self-
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Fulfilling Prophecy Phenomenon) (มีลักษณะวาถาเราคาดหวังหรือทํานายความสําเร็จของเราวาเปน

อยางไร เราก็จะเปนเชนน้ัน) แนวคิดน้ีศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนแหงตน (Self-

concept) ของบุคคล และไดมีการพัฒนาแนวคิดจากทฤษฎีแนวคิดจากทฤษฎีกอนหนาน้ี โดยเสนอวา 

การเปลีย่นแปลงเกิดจากผูนํากอนแลว ไปสูผูใตบังคับบัญชา เทา ๆ  กับที่เกิดจากผูใตบงัคับบัญชาไปสูผูนํา 

หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ภาวะผูนําแบบ SFP น้ีสามารถเกิดข้ึนไดทั้งในระดับลางและระดับบน

ขององคการ และกระบวนการที่เกิดยังไมไดเปนเพียงสถานการณความสัมพันธรายคู (Dyadic) เทาน้ัน 

แตยังรวมถึงบริบทในกลุมและองคการ นอกเหนือจากน้ันมีแนวคิดที่เสนอวางานของภาวะผูนําคือ การ

สรางการตรวจสอบติดตามและการสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการคาดหวังในระดับสูง ตัวอยางแนวคิดน้ี

สะทอนใหเห็นอยางในหนังสือ“ภาวะผูนําและผลการปฏิบัติงานที่เหนือความคาดหมาย (Leadership 

and Performance Beyond Expectations) Bass (1996) เขาเสนอวา กลุมทํางาน มีแนวโนมที่จะ

เลือกผูนําที่พวกเขาคาดหวังวาจะทาํใหงานบรรลผุลสําเร็จไดมุงเนนการจดัการทางยุทธศาสตรและเอื้อ

ใหกลุมมีความสามัคคีปรองดองกัน โดยแนวทางน้ีเขาไดอธิบายโดยใชทฤษฎีความตองการของ 

Maslow วาความตองการของผูใตบังคับบัญชาจะยกระดับสูงข้ึนจากการมุงความสัมพันธและความ

ตองการความปลอดภัยไปสูการบรรลุสัจการแหงตน การเห็นคุณคา การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Van Seters 

and Field (1990) และตอมา Bass (1996 cited in Yukl, 2010) ไดพัฒนาเปนทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน 

   Van Seters and Field (1990) ไดใหความเห็นวาทฤษฎีภาวะผูนําในยุคกอน

หนาน้ีประสบปญหาวาในทายที่สุดแลวทฤษฎีเหลาน้ันก็เสื่อมความนิยมและไมไดรับการสนับสนุน 

ในขณะที่ยุคการเปลี่ยนแปลง (Transformational Era) เพิ่งจะปรากฏข้ึนมาและดูเหมือนวาทฤษฎีน้ี

ยังมีศักยภาพและสามารถจะกอใหเกิดประโยชนไดมาก เพราะเปนการนําเอาแงมุมตาง ๆ สาระและ

แนวคิดสําคัญของยุคกอน ๆ มาผสานรวมกัน ซึ่งบางทีในที่สุดแลวเราอาจจะไดคนพบขอสรุปมโนทัศน

ภาวะผูนําที่สมบรูณ และเราก็อาจจะไดกาวเขาสูยุคตอไป นอกเหนือจากน้ันพวกเขายังไดนําเสนอเพิ่มเติม

จากยุคของภาวะผูนําทัง้ 9 ที่กลาวไปแลววา ยุคตอไปจะเปนยุคทฤษฎีภาวะผูนําในอนาคต (Future 

Leadership Theory: The Tenth Era) เปนยุคที่ 10 ของทฤษฎีภาวะผูนํา คําถามที่วาทฤษฎีภาวะผูนํา

ในยุคอนาคตตอไปจะเปนอะไร นักวิจัยควรพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณภาวะผูนํา

อยางไร ผูบริหารควรจะพัฒนาปจจัยอะไรเพื่อปรับปรุงภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของพวกเขา ซึ่งเรา

อาจจะสามารถเห็นตัวบงช้ีบางประการไดจากแนวโนมของวิวัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนําดังน้ี 

   ทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มจากการศึกษาในเชิงมิติเดียว เปนกระบวนการอยูภายใน

ของปจเจกบุคคล ซึ่งสนใจเฉพาะบุคลิกภาพ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมผูนําเทาน้ัน ตอจากน้ันเริ่มสนใจ

การเช่ือมโยงความสัมพันธรายคูที่เปนปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับคนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ จากน้ันก็มีความ

สนใจในเรื่องสถานการณแวดลอมภายนอกที่มีผลตอความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม รวมถึงเรื่อง
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ของกระบวนการกลุม ข้ันตอนการพัฒนาที่สําคัญเกิดข้ึนเมื่อขาสูยุคของสถานการณ ซึ่งทฤษฎีภาวะผูนํา

คอย ๆ เคลื่อนจากการศึกษาในเชิงมิติเดียวไปสูการศึกษาในหลายมิติที่ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางผูนํา 

ผูใตบังคับบัญชา และสถานการณ จากน้ันทฤษฎีไดกาวหนาตอไป เมื่อจุดที่ใหความสําคัญเปลี่ยนจาก

ภาวะผูนําที่สวนใหญจะเปนกระบวนการจากขางบนไปขางลาง (Top-Down Process) ไปเปน

กระบวนการจากขางลางข้ึนไปขางบน (Bottom-Up) เรื่องของสถานการณและปจจยัที่ไมใชภาวะผูนํา 

(Non-Leadership Factors) ไดมีการนํากลับมาศึกษาใหมแตในมุมที่เปนเชิงบูรณาการกัน ในยุคของ

วัฒนธรรมเกิดจากปจจัยทางสถานการณที่รวมเอาอิทธิพลของภาวะผูนําในระดับสูงสุดกับการริเริ่ม

และการเปลี่ยนแปลงขององคการ ในยุคน้ียังขยายขอบเขตของภาวะผูนําจากปฏิสัมพันธของกลุมไปถึง

ปฏิสัมพันธขององคการทั้งหมด และสุดทายก็ไปถึงยุคภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําแนวใหม 

ซึ่งมองภาวะผูนําวาเกิดข้ึนในทุกระดับขององคการและมีผลกระทบตอบคุคลที่เกี่ยวของทั้งสถานการณ

และอิทธิพลที่พวกเขามีตอกันและกันเปนการศึกษาภาวะผูนําที่เริม่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน

ไปสูการที่ผูนําตองมีวิสัยทัศน พรอมที่จะเสี่ยงสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหความสนใจกับ 

การนําเพื่อไปสูเปาหมายที่ดีข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูตามใหสูงข้ึนกวาความคาดหวัง 

มีการพัฒนาความสามารถของผูตามไปสูระดับที่สูงข้ึน ผูนําตองเต็มใจที่จะมอบหมายอํานาจหรือ

เสริมสรางพลังจูงใจ (Empowerment) ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรม ผูนําตองเปนแบบอยาง

ทั้งในเรื่องของคานิยม เปาหมายและวัฒนธรรมองคการ รวมถึงการตระหนักถึงปจจัยตาง ๆ ที่มี

อิทธิพลอยางสูงตอองคการ นอกจากน้ันผูนําจะตองกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนําดวย รวมถึงเริ่ม

สนใจความเปนผูมีคุณธรรม (Moral Agents) (Van Seters and Field, 1990)  

การศึกษาภาวะผูนําในแตละยุค จะเกิดข้ึนหลังจากที่มีการพบวาความเขาใจแนวคิดทฤษฎี

ยุคน้ันไมเพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา และไมสามารถนําไปประยุกตใช

ใหเปนประโยชนได และสําหรับทฤษฎีภาวะผูนําที่จะสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได

สําหรับผูบริหารน้ัน Van Seters and Field (1990) เสนอวา นักวิจัยและผูที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ควรจะตองตระหนักรูเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผูนําดังน้ี 1) ภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีความซับซอน (Complex) 

เปนกระบวนการปฏิสัมพันธเชิงพฤติกรรม ความสัมพันธและสถานการณแวดลอม 2) ภาวะผูนําไมได

พบเฉพาะในตัวผูนํา แตสามารถเกิดข้ึนไดทั้งในบุคคล รายคู กลุมและระดับองคการ 3) ภาวะผูนํา

สามารถสงเสริมใหมีมากข้ึนไดจากระดับลางขององคการข้ึนไปเทา ๆ กับที่สามารถสงเสริมไดจาก

ระดับที่สูงกวาลงมา 4) ภาวะผูนําเกิดข้ึนจากภายในปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามเชนเดียวกับ         

ที่เกิดจากภายนอก ในสถานการณสภาพแวดลอม และ 5) ภาวะผูนํามีการจูงใจคนดวยแรงจูงใจ

ภายใน ไมใชจากแรงจูงใจภายนอกที่มาจากระบบการใหรางวัลเทาน้ัน  

ขณะที่มีตัวแปรใหม ๆ ถูกนําเขาไปสูกรอบแนวคิดของภาวะผูนําเปนไปไดวาในยุคที่สิบ คือ 

ยุคทฤษฎีภาวะผูนําในอนาคตจะมีการเพิ่ม ตัวแปรมากข้ึน ซึ่งคาดวาจะชวยใหความเขาใจเรื่องภาวะผูนํา
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ของเรากวางข้ึน ขณะที่ยังคงรักษาโครงสรางและมีการเช่ือมโยงกนัของทฤษฎีที่มีความเขาใจกนัเปนอยางดี

ในปจจุบัน และอาจเปนไปไดวาในอนาคตจะเรยีกวาเปนยุคแหงการบรูณาการ พรอมกับมีการขยายทฤษฎี

ของภาวะผูนําโดยนําไปบูรณาการกับ ปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญเกี่ยวของกับองคการ เชน เปาหมาย ความ

ซับซอนของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริบทของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายรวมถึง

จริยธรรม สิ่งที่สําคัญสําหรับทฤษฎีภาวะผูนําในยุคน้ีคือ โครงสรางของกรอบแนวความคิดที่มีการ

ผสมผสานและเช่ือมแนวคิดที่แตกตางกันเขาไวดวยกัน ซึ่งจะชวยใหทฤษฎีภาวะผูนํามีการพัฒนา 

อยางกวางขวาง และสิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การตระหนักวาภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล

สามารถตัดสินไดมากกวาหน่ึงแนวทางและสามารถประเมินไดจากปฏิสัมพันธของตัวแปรชนิดตาง ๆ 

ที่อยูในกรอบแนวคิดที่จะสามารถชวยใหเราสามารถเขาใจถึงผลลัพธเหลาน้ันได 

นอกเหนือจากน้ันยังมนัีกวิชาการและนักวิจัยที่พยายามศึกษา เสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา

แนวใหมอีกจํานวนมาก เชน บางกลุมเสนอเปนแนวคิดหลังทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบารมีและภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (Post-Charismatic and Post-Transformational Leadership) ที่มุงเนนการนํา

แนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไปใชในการเทียบเคียงและไปชวยเสรมิในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง 

(Change Management) ในองคการ ในยุคที่มีการแขงขันกันเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในสวน

ตาง ๆ ของโลกอยางดุเดือด องคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองปรับโครงสรางองคการหรือ

ยกเครื่ององคการเปนการใหญในการปรับตัว เพื่อการอยูรอด (Storey, 2004 : 30 อางถึงใน ยุทธนา 

ไชยจูกุล, 2554) หรือเปนแนวคิดใหมที่มุงเนนใหผูตามมีภาวะผูนํา เชน แนวคิดภาวะผูนําที่เปนเลิศ 

(Super Leadership) ภาวะผูนําในตนเอง (Self-Leadership) และแนวคิดใหม ที่มุงเนนภาวะผูนํา      

เชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เชน ภาวะผูนําแบบผูรับใช (Servant Leadership) ภาวะผูนําเชิง    

จิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) ภาวะผูนําที่แทจริง (Authentic Leadership) (Yukl, 2010) 

 

ภาวะผูนําเหนือผูนํา 

 

Manz and Sims (1991 : 33) ไดอธิบายถึง การเปนผูนําแบบผูนําเหนือผูนํา (Super 

Leadership) โดยจะเริ่มใหผูตามสามารถเปนผูนําตนเองได (Self-leader) ซึ่งเปนการยึดยุทธศาสตร 

2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เนนการปฏิบัติทางพฤติกรรม เชน ใหรูจักสังเกตดวยตนเองในการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้ังเปาหมายดวยตนเอง การฝกรางกายใหเขมแข็ง 

การใหรางวัลตนเอง และสามารถลงโทษหรือวิพากษวิจารณตนเอง กรณีที่ไมสามารถจะประพฤติกรรม

ปฏิบัติตามที่ตองการได ลักษณะที่สองจะเนนทางดานความรูความเขาใจในการทํางาน เชน ใหรูจัก

ทํางานใหเกิดคุณคา การใชความรูความสามารถและควบคุมตนเองสรางความคิดเปนระบบ และฝกให

เกิดความคิดสรางสรรค 
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ภาวะผูนําเหนือผูนําตามแนวคิดของ Manz and Sims 

ภาวะผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) เปนแนวคิดของ Manz and Sims (1989) ซึ่งมี

ลักษณะที่ใกลเคียงกับภาวะผูแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยหลักการของ

ภาวะผูนําเหนือผูนํามุงที่การมอบใหอํานาจแกผูตาม (Empowerment) เพื่อกระตุน สงเสริมใหผูตาม

ไดพัฒนาตนเองใหสามารถควบคุม กํากับ ดูแลตนเองได ในฐานะของการควบคุม ดูแลตนเองจึงเปน

พฤติกรรมที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน ผูนําไมจําเปนตองกํากับ ดูแลมากนัก เปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือ สรางความมัน่ใจใหแกผูตาม ทั้งน้ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสการบริหารองคการ

ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง องคการทุกประเภทไมสามารถอยูไดดวยการที่มีผูนําคอยควบคุม ดูแลและกํากับ 

สั่งการอยูตลอดเวลา เน่ืองจากในยุคขอมูลขาวสาร องคการตองมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

 1.  องคการตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งการบริหาร นโยบายการ

ปฏิบัติงานตลอดจนแผนงาน โครงการตาง ๆ ในองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอสงัคม (Corporate-Social Responsibility-CSR) มากย่ิงข้ึน องคการตองสรางผลผลิต

ที่สรางผลดีตอสังคม (Wealth Production) มากกวาสรางผลผลติทีเ่นนผลประโยชนตอองคการเทาน้ัน 

 2.  ผลกระทบที่มีตอบุคคลและภารกิจขององคการ ทามกลางการแขงขันที่เนนสมรรถนะ 

องคความรู (Know Ledged Competency) เปนหลักมากกวาการมุงใชทรัพยากรมนุษยเชิงปริมาณ 

อันเน่ืองมาจากแนวคิดการลดตนทุนคาใชจายในองคการและสงผลตอผลประกอบการในองคการน้ัน 

เชน รายได ผลกําไร เปนตน 

 3.  ผลจากการเลื่อนไหลของขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เปนไปอยางรวดเร็ว 

แพรหลายและไมสามารถสกดักั้นได ทําใหบุคคลไดรบักระแสของวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Cultural) 

ไดอยางสะดวกจากสภาพดังกลาวไมเพียงแตทําใหองคการตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสู 

การแขงขันดานธุรกิจหรือการบริการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Business) มากข้ึน แตเหตุการณเหลาน้ีได

สงผลโดยตรงไปยังคุณลักษณะในการทํางานขององคการแตละแหง อยางหลีกเลี่ยงไมพน 

ผลจากสภาพแวดลอมที่กลาวมา ทําใหองคการตองปรับเปลีย่นเขาสูโครงสรางไดหลายรูปแบบ 

เชน บางองคการก็ตองปรับโครงสรางเปนแบบ Horizontal Organization ซึ่งมีโครงสรางที่แบบราบ 

(Flat Organization) มีขอบขายการควบคุมที่กวางข้ึน (Large-Span of Control) และมีสายบังคับ

บัญชาที่สั้นลง (Short-Chains of Command) ทั้งน้ีเพื่อความคลองตัวในการบริหารองคการ  

ในบางองคการก็ปรับเปลี่ยนตนเองไปสูองคการแบบองคการที่มีวัตถุประสงคเดียว (Pure 

Project-Based Organization) โดยเนนการทํางานผานทีมงานเฉพาะกิจ (Transitory Team) มากข้ึน 

ในแตละองคการจะประกอบดวยทีมงานทีม่ีวัตถุประสงคเฉพาะดานหลาย ๆ  ทีม จุดเริ่มตนของทีมงาน

แตละทีมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดสิ้นสุดของทีม คือ เมื่อการทํางานของทีมบรรลุวัตถุประสงค          

ที่กําหนดไวแลว ดังน้ันโครงสรางของทีมจึงเปนไปตามแนวทางของการทํางานโดยรวม (Whole New 

Meaning) ภายในทีม 



 38

นอกจากที่กลาวมาองคการในปจจบุันยังกาวสูองคการแบบเครือขาย (Network Organization) 

เนนการทํางานที่เปนพันธมิตร (Alliance) มากข้ึน การคงอยูของแตละองคการจะข้ึนอยูกับองคการ

อื่นในฐานะเครือขายดวย ทุกองคการจึงมีลักษณะเปน Internet-Based Business to Business  

การสื่อสารขององคการจงึเคลื่อนยายและเขาถึงไดทุกที่ในลักษณะเครือขายที่สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขององคการ สงผลใหบุคคลไดรับขอมูลขาวสาร ไดรับการ

พัฒนามากย่ิงข้ึน บุคคลแตละคนไดรับการศึกษา ความรูที่หลากหลายมากข้ึนจากกระแสการไหลเวียน

ของสารสนเทศ ปจจัยเหลาน้ีทาํใหเจตคติในการทาํงานของบคุคลเปลี่ยนไป ดังจะพบวา บุคคลมีความ

พึงพอใจหรือผูกพันกับงานที่ตนเองปฏิบัติมากกวาการพึงพอใจในองคการ หมายถึง บุคคลไมตองการ

ทํางานเพราะปจจยัที่องคการปอนให เชน คาจาง โบนัส อีกตอไปแลว แตบุคคลมีความตองการทํางาน

ที่ตนเองมีความรูสึกวามีความสามารถพอ (Talents and Capabilities) เหมาะสมกับงานน้ัน มีลักษณะ

ของความเปนผูรู (Knowledge Worker) มากกวาการที่ตองทํางานภายใตการกํากับ ควบคุมดูแลจาก

ผูบริหาร การทํางานในองคการรูปแบบใหมน้ีจึงแตกตางกบัองคการรูปแบบเดิม ดังที่ Manz and Sims 

(1989 : 18) ไดเปรียบเทียบไว ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมองคการแบบเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมองคการ

แบบแลกเปลี่ยน 

 

พฤติกรรมแบบเปลี่ยนแปลง 

(Transformational Behaviors) 

พฤติกรรมแบบแลกเปลี่ยน 

(Transactional Behaviors) 

1. ใชอิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized 

Influence) 

2. การจงูใจดานแรงดลใจ (Inspirational 

Motivation) 

3. การกระตุน การใชปญญา (Intellectual      

Stimulation) 

4. การมุงความสัมพันธเปนรายคน 

(Individualized Consideration) 

1. การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent 

Rewards) 

2. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active 

Management By Exception) 

3. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive 

Management By Exception) 

4. ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย (Laissez-Faire 

Leadership) 

ที่มา : Manz and Sims (1989 : 18) 

 

ดวยสถานการณที่เปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมา องคการจึงตองมีบุคคลที่ทําหนาที่ผูนําอีก

รูปแบบหน่ึงที่แตกตางจากอดีต เปนผูนําที่เนนการกระจายอํานาจ (Empowerment) ใหแกสมาชิก
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ขององคการมากกวาการคงอํานาจไวที่ตัวผูนํา เน่ืองจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถและไดรับการ

กระจายอํานาจไปใหเขามีอํานาจในการตัดสนิใจการดําเนินการตาง ๆ ของภารกิจในองคการยอมทําให

องคการบรรลุวัตถุประสงคได บุคคลเหลาน้ีจะสามารถสรางสิ่งที่ดีที่สุด (Prime Ingredient) สําหรับ

องคการไดทันที แตหากองคการยังคงมีพฤติกรรมผูนําโดยยึดแนวคิดเดิมแลวผลยอมเกิดข้ึนในทาง

ตรงกันขาม เพราะบุคคลที่มีความรูความสามารถตองการที่จะนําตนเอง (Need to Able to Lead 

Themselves) การนําตนเองของบุคลากรในองคการคือหนทางที่ทาํใหผูนํากาวข้ึนสูการเปนผูนําเหนือ

ผูนํา (Super Leadership) 

ความหมายของภาวะผูนําเหนือผูนํา 

ภาวะผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) มีจุดเริ่มตนจากแนวคิดที่ตองการนําตนเอง     

ของสมาชิกของทีมหรือองคการและกาวเขาสูวัฒนธรรมนําตนเองของทีมในที่สุด โดยมีผูใหความหมาย

ไวดังน้ี 

Manz and Sims (1989 : 4 - 5) ไดใหนิยามของภาวะผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) 

วาผูนําที่สามารถนําบุคคลอื่นใหสามารถนําตนเองได (A Super Leadership is One Who Leads 

Others to Lead Themselves) การนําตนเองถือเปนการบรรลุผลสําเร็จข้ันสูงสุด (Ultimately) 

ของผูนํา เน่ืองจากในองคการโดยทั่วไป พนักงานจะถูกควบคุม กํากับโดยกฎ ระเบียบที่องคการกําหนด 

จัดทําข้ึนมีลักษณะเปนระบบการควบคุมโดยองคการ (Organizational Control System) โดยองคการ

จะเปนผูกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standards) กําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล

การปฏิบัติงาน (Evaluations and Appraisals) และกําหนดระบบการใหรางวัล และการลงโทษ 

(Rewards and Punishment) ในฐานะของผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) จะพัฒนาผูตาม

ไปสูระบบการควบคุมดวยตนเอง (Individual Self-Control System) โดยการที่พนักงานแตละคน

เปนผูสามารถกําหนดมาตรฐานการทํางานของตน (Self-Standards) การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

(Behavior/Performance) การวัดผลและประเมินผลดวยตนเอง (Self-Evaluation and Appraisals) 

และการใหรางวัลหรือลงโทษตนเอง (Self-Reward and Punishment) กระบวนการดังกลาว

สามารถสรุปไดดังภาพที่ 2.1  
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ระบบการควบคุมดวยองคการ (Organizational Control System) 

การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(Organizational Standards and 

Expectation) 

 การวัดและประเมินผล 

(Organizational Evaluation  

and Appraisals) 

 การใหรางวัลและลงโทษ 

(Organizational Rewards  

and Punishment) 

     
ระบบการควบคุมดวยตนเอง (Individual Self-Control System) 

การกําหนดมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานดวยตนเอง  

(Self-Standards and 

Expectation) 

 พฤติกรรมและ 

ผลการปฏิบัติงาน 

(Behavior/ 

Performance) 

 การวัดและประเมินผล 

ดวยตนเอง  

(Self-Evaluation  

and Appraisals) 

 การใหรางวัลและ 

ลงโทษดวยตนเอง 

(Self-Rewards 

and Punishment) 

       

 

ภาพที่ 2.1 ระบบการควบคุมดวยองคการและการควบคุมดวยตนเอง  

ที่มา : Manz and Sims, 1989 : 7 

 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองคการที่เกี่ยวของกับบุคคลมักจะพบปญหา อุปสรรคดานความ

กลัวการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนความวิตกกังวลผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง เชน 

ความรูสึกไมมั่นคง ปลอดภัย เปนตน เพื่อเปนการลดแรงตานจากกรณีเหลาน้ี Manz and Sims (1989) 

ไดแนะนําวิธี การเฉพาะที่ใชในการสรางหรือเปลี่ยนกรอบความคิดของบุคคลไปสูแนวทางใหม ๆ           

ที่พึงประสงค ไดแก 

 1.  การไมมีสมมติฐานหรือความเ ช่ือเชิงทําลาย (No Destructive Beliefs and 

Assumptions) 

 2.  การมองและพูดในเชิงบวกเด่ียวกับตนเอง (Positive Self-Task) และ 

 3.  การมองเห็นดวยวิธีการใหเกิดความมีประสิทธิผล (Visualization of Effective 

Performance) 

ผูนําและบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะเหลาน้ีไดดวยตนเอง โดยการเสริมสรางเจตคติ

และพฤติกรรมของตนเอง ไดดังน้ี 

 1.  คนหาใหพบและหาทางปรับปรุงสมมติฐานหรือความเ ช่ือเชิงทําลายที่ตนมี 

(Identification and Replacement of Destructive and Assumptions) การคนหาจุดออนดาน

ความคิดเชิงลบของตนแลวทดแทนที่ดวยมุมมองหรือทัศนะใหมที่เปนแงบวกนับวามีความสําคัญ 

ตัวอยางเชน พนักงานอาจตีความหมายจากพฤติกรรมของหัวหนาที่วิจารณการทํางานของตนวา 

หัวหนาไมชอบตนเปนสวนตัวซึ่งเปนมุมมองแบบลบ สามารถเปลี่ยนเปนมุมมองใหมใหมีลักษณะที่

สรางสรรคทางบวกวา การที่หัวหนาพูดเชนน้ัน เพราะพยายามชวยใหตนสรางผลงานไดสูงข้ึน เปนตน 
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 2. ใชวิธีการพูดเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับตนเอง (Positive and Constructive Self-Talk) 

ความคิดดานลบสามารถเปลี่ยนเปนบวกไดดวยการคําพูดที่สรางสรรคของตนเอง ตัวอยางเชน แทนที่

จะพูดวา “ความสามารถในการพูดของผมแยมากที่จะนําเสนอรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร” เปลี่ยน

ใหมเปน “เพื่อใหการนําเสนอรายงานตอที่ประชุมผูบริหารเกิดความประทับใจ ผมจะปรับปรุงการพูด

ของผมและจะเริ่มฝกคืนน้ีครับ” 

 3. สรางความสามารถในการมองเห็นวิธีตาง ๆ ในการทํางานอยางมีประสิทธิผล 

(Visualization of Methods for Effective Performance) การชอบสรางจินตนาการและการไมละ

ความพยายามในการทํางานที่มีประสิทธิผลข้ึนหลายทาง สวนความสามารถสรางมุมมองเองที่ตรงกับ

ความเปนจริง จะชวยใหบุคคลน้ันเกิดการยอมรับในความสามารถและความมีประสิทธิผลของตน  

พฤติกรรมเบื้องตนทั้งสามประการที่กลาวมา เปนการเริ่มเขาสูกระบวนการเปลี่ยนแปลง    

ในตนเองของบคุคล เมื่อบุคคลมคีวามคิดเหน็หรือการรับรูตอตนเองในเชิงบวกยอมเปนการจุดประกาย

ไปสูการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค สามารถที่จะเอาชนะความรูสึกกลัวการเปลี่ยนแปลงไปได สิ่งเหลาน้ี

จะทําใหบุคคลเริ่มมีคุณลักษณะที่จะบริหารจัดการตนเองได (Self-Management) ความสามารถใน

การบริหารตนเองของบุคคลน้ันจึงทําใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา เปนผูนําตนเอง (Self-Leadership) 

คุณลักษณะของการนําตนเอง (Self-Leadership) 

การนําตนเอง (Self-leadership) เปนความพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถกําหนดกลยุทธ 

ที่เนนทั้งพฤติกรรม ความคิด ความรูสึกที่จะกํากับ ดูแลตนเองหรือมีอิทธิพลเหนือตนเอง (Exert 

Influence Over Ourselves) การเปนผูนําตนเองของบุคคลจึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทั้ง 

ในบทบาทการเปนผูนําและผูตามในตนเอง เปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเองใหกาวไปสู

บุคคลที่สมบูรณ สามารถกํากับ ดูแลตนเองใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท ความรับผิดชอบบนฐาน      

ของการกระจายอํานาจขององคการไดอยางมีประสิทธิผลซึ่งบุคคลที่มีความเปนผูนําตนเอง Manz 

and Sims (2001) ช้ีใหเห็นวากระบวนการที่ผูนําควรใชเพื่อการพัฒนาบุคคลสูการเปนผูนําตนเอง           

มีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1. เริ่มตนดวยการเปนแบบอยาง (Initial Modeling) การที่จะทําใหบุคคลมีคุณลักษณะ

หรือพฤติกรรมอยางไร ผูนําไมสามารถใชการสั่งการ การใหความรูหรือขอเสนอแกผูตามเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงได ผูนําไดจึงตองเปนตนแบบในสิ่งที่ตนเองคาดหวังใหผูตามเปน เชน เมื่อผูนําตองการ

ใหผูตามเปนคนตรงตอเวลา ผูนําตองปฏิบัติตนใหเปนคนตรงตอเวลาใหผูตามเห็น ผูนําตองการให         

ผูตามกํากับ ดูแล ควบคุมตนเองได ผูนําควรตองทําใหเปนตัวอยาง เปนตน การเปนแบบอยางที่ดี

นับเปนบันไดข้ันแรกของการเปลีย่นแปลงที่ประสบผลสาํเรจ็ เพราะผูตามพรอมที่จะยอมรบัและซมึซบั 

(Adopt) เอารูปแบบที่ผูนําแสดงออกใหเห็นทันที 
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 2. การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม (Guided Participation) เปนข้ันตอนที่ตอจาก

เมื่อบุคคลยอมรับตอพฤติกรรมของการนําตนเองแลว แตผูตามยังมีความรูสึกกังวลตอสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงอยูไมหยุดย้ัง ผูนําจึงควรมบีทบาทเปนผูใหแนวทางและเปนผูแนะนํา นิเทศ (Guide and 

Advise) มีการติดตาม ใหความชวยเหลือผูตามใหเกิดความมั่นใจในการนําตนเองอยูเสมอ 

 3. พัฒนาการนําตนเองแบบคอยเปนคอยไป (Gradual Development of Self-

Leadership) การปลูกฝงใหบุคคลมีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับการนําตนเอง ผูนําควรทําการสังเกต ประเมิน

พฤติกรรมของผูตามอยางตอเน่ือง เมื่อพบความกาวหนาไปในทิศทางที่เหมาะสม มีการใหรางวัลหรือ

แรงจูงใจ ในระยะแรกผูนําใชรางวัลที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานและคอย ๆ เปลี่ยนรางวัลให

เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานน้ันที่สอดคลองกับการนําตนเอง เชน 

ผลสําเร็จของงานเกิดจากความเอาใจใส ความมุงมั่นและควบคุมตนเองใหทํางานโดยอิสระได เปนตน 

การใหรางวัลตามผลสําเร็จดังกลาวจะชวยใหผูตามคอย ๆ ซึมซับพฤติกรรมการนําตนเองไดอยางไมรูตัว 

การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดข้ึนแบบธรรมชาติ ไมมีการสั่งสอน ช้ีแนะจากผูนําแตอยางใด 

 4. การกําหนดสถานการณใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูการนําตนเอง (Situational 

Factors to Develop Self-Leadership) ในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบสําคัญที่เปนตัวสงเสริม

หรือสกัดกั้น คือ สถานการณ หากผูนําสามารถปรับปรุงสถานการณใหเหมาะสมไดการเปลี่ยนแปลง          

ก็ประสบผลสําเร็จไดงายข้ึน มีประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับองคประกอบของสถานศึกษา ไดแก 

  4.1 ธรรมชาติของงาน (The Nature of the Task) ผูนําพิจารณาทั้งในดานเทคโนโลยี

รูปแบบการทํางานในอดีต วัฒนธรรมขององคการ เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับ

งานหลักขององคการ ในองคการบางแหงมีวัฒนธรรมการทํางานแบบกระจายอํานาจก็สะดวกตอการ

เปลี่ยนแปลงไดเร็วกวาองคการที่มีวัฒนธรรมแบบตึงตัว องคการที่ยอมรับเทคโนโลยีไดเร็วยอมสามารถ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดเร็วกวาองคการที่มีลักษณะอนุรักษนิยม องคการที่มีการกระจายขาวสาร 

ขอมูลในการทํางานอยางทั่วถึง ยอมเปลี่ยนแปลงไดงายกวาองคการที่เก็บขาวสารขอมูลไวในระดับใด

ระดับหน่ึง ตัวอยางเหลาน้ีผูนําจึงพิจารณาเปนประเด็นแรก 

  4.2 การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (The Availability of Time) การดําเนินการ

ตาง ๆ ขององคการจําเปนตองมีกระบวนการตัดสินใจ การแกไขปญหาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังน้ัน        

ในกิจกรรมทั้งหลายจําเปนตองมีเวลาที่เพียงพอ การตัดสินใจที่รวดเร็วเน่ืองจากมีขอจํากัดเรื่องเวลา 

การตัดสินใจที่ดําเนินการโดยบุคคลคนเดียวเน่ืองจากไมมีเวลาพอที่จะใชการตัดสินใจโดยทีมงาน หรือ

องคคณะบุคคลไดน้ันอาจทําใหขาดประสิทธิผลได 

  4.3 การใหความสําคัญกับการพัฒนาผูตาม (The Importance of Follower’s 

Development) ผูนําใหความสําคัญกับการพัฒนาผูตามอยางเต็มที่ โดยตระหนักวา ผูตามในองคการ

คือสินทรัพยที่มีคาขององคการและการพัฒนาผูตามเปนการลงทุนเพื่ออนาคต (Investment for the 
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Future) ที่ดีกวาขององคการน้ัน ผลจากการพัฒนาภาวะผูตาม (Follower Ship Development) 

ดังที่กลาวมามจีุดเนนที่การพัฒนาผูตามสูความรูสึกอิสระ (Independence) มีวินัยในตนเอง ควบคุม 

ดูแลตนเองในการทํางานได มีความเปนผูนําตนเอง (Self-Leader) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผูตาม       

ในระยะกอนการไดรับการพัฒนาและภายหลังการพัฒนาโดยผูนํา (Manz & Sims, 2001 : 69) ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบผูตามแบบเดิมกับผูตามหลังการพัฒนา 

 

จากผูตามแบบเดิม (Form) ผูตามภายหลังการพัฒนา (To) 

1. การสังเกตโดยบคุคลอ่ืน (External 

Observation)  

2. กําหนดเปาหมายโดยบคุคลอ่ืน (Assigned 

Goals)  

3. ใชการจูงใจภายนอก (External 

Reinforcement)  

4. จูงใจโดยใชสิง่ตอบแทนภายนอก (Motivation 

Based on External Compensation)  

5 การวิพากษวิจารณโดยบุคคลอ่ืน (External 

Criticism)  

6. การแกปญหาโดยบคุคลอ่ืน (External Problem 

Solving)  

7 การวางแผนโดยบุคคลอ่ืน (External Planning)  

8. ออกแบบการทํางานโดยบคุคลอ่ืน (External 

Task Design)  

9. คิดเชิงลบ เห็นอุปสรรค (Obstacle Thinking)  

10. ยอมรับวิสัยทัศนขององคการ (Compliance to 

the Organization’s Vision)  

1. การสังเกตดวยตนเอง (Self-Observation)  

 

2. กําหนดเปาหมายดวยตนเอง (Self-Set Goals)  

 

3. ใชการจูงใจภายใน (Internal Reinforcement)  

 

4. จูงใจจากเน้ืองาน (Motivation Based on 

Natural Rewards of the Work)  

5. การวิพากษวิจารณดวยตนเอง (Self-Criticism)  

 

6. การแกปญหาดวยตนเอง (Self-Problem 

Solving)  

7. การวางแผนดวยตนเอง (Self- Planning)  

8. ออกแบบงานดวยตนเอง (Self-Task Design)  

 

9. คิดเชิงบวก เห็นโอกาส (Opportunity 

Thinking)  

10. มีความผูกพันตอวิสยัทัศนขององคการท่ีผูตามมี

สวนรวมในการกําหนดขึ้น (Commitment to a 

Vision that the Follower Helped to 

Create)  

ที่มา : Manz and Sims, 2001 : 69 
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ผลจากการพัฒนาผูตามสูการเปนผูตามที่นําตนเอง (Self-leader) สามารถสรปุเปนภาพได

ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 2.2 ผูตามที่มีลกัษณะผูนําตนเอง (Self-Leader) 

Manz and Sims, 2001 : 70 

 

จากภาพที่ 2.2 ผูตามที่ไดรับการพัฒนาจากการเปนผูที่ปฏิบัติงานโดยการกํากับ ดูแลและ

การกระตุน สรางแรงจูงใจจากผูนําเปนหลัก ไปสูการเปนผูนําตนเองน้ันมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ 

คือ 

การนําตนเอง  

Self-leader   

  

   Internal Reinforcement   

   Natural rewards   

   Commitment to vision   

Work a ttitude   

   Self  observation   

   Self  criticism   

Self   i nsight   

   Opportunity thinking   

   Adaptability   

Stress m anagement   

   Self  set  goals   

   Self  problem - solving   

   Self  planning   

   Self  task - design   

Work habits   
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 1. การเรียนรูงานดวยตนเอง (Self-Insight) เปนบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู 

สามารถปรับปรุง แกไขการปญหา อุปสรรคที่เกิดจากงาน การสังเกต (Self-Observation) วิเคราะห 

(Self-Criticism) วิธีการที่เหมาะสมไดดวยตนเอง 

 2. การอดทนตอความเครียด (Self-Stress) สามารถเผชิญกับความเครียดอันเกิดจาก

งานที่หนัก ยากลําบากหรือมีความซับซอนโดยไมยอทอ สามารถปรับตัว (Adaptability) และ             

การแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการพัฒนางานได (Opportunity Thinking) 

 3. การมีเจตคติที่ดีตองาน (Work Attitude) มีความมุงมั่นในวิสัยทัศนขององคการ 

(Commitment to Vision) ยอมรับแรงจูงใจภายใน (Internal Reinforcement) และรางวัลจากการ

ทํางานที่เหมาะสม (Natural Reward) 

 4. มีลักษณะนิสัยในการทํางาน (Work Habit) ที่เหมาะสม ไดแก เปนบุคคลที่สามารถ

กําหนดเปาหมายในงานดวยตนเอง (Self-Set Goal) ออกแบบวิธีการทํางานดวยตนเอง (Self-Task 

Design) วางแผนดวยตนเอง (Self-Planning) และแกปญหาดวยตนเอง (Self-Problem Solving)  

การที่องคการมีผูตามที่เปนผูนําตนเอง (Self-Leader) จึงเปนองคการที่มีความสมบูรณ

พรอมที่จะทํางานโดยการกระจายอาํนาจจากผูนํา (Leader) ผูนําในองคการจึงอยูในฐานะของผูที่คอย

พัฒนาผูตาม อํานวยความสะดวกในการทํางานและรวมเปนสวนหน่ึงในการทํางาน ผูนําจึงกลายเปน 

ผูนําเหนือผูนํา (Super Leader) 

สรุปไดวา ภาวะผูนําเหนือผูนํา หมายถึง การพัฒนาผูตามใหสามารถเปนผูนําตนเอง โดย

อาศัยศิลปะของการใชอิทธิพลของผูนํา เพื่อจูงใจใหผูตามเกิดการพัฒนาตนเอง ผูนําคอยใหคําแนะนํา

ทําใหผูตามมีความคิดสรางสรรค มีความรับผิดชอบในตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีจุดมุงหมาย   

มีความคิดในแงดี สามารถแกปญหาดวยตนเองได ตัวผูนําสามารถที่จะทําใหผูตามมีความรับผิดชอบ

ตอตนเองมากกวาที่จะคอยสั่งใหวาตองทําอะไร สิ่งที่สําคัญสําหรับของผูนําเหนือผูนําคือ ตองแนใจวา

ผูตามมีขอมูลขาวสารและความรูเพียงพอที่จะฝกความเปนผูนําในตนเอง 

กลยุทธของภาวะผูนําเหนือผูนํา (Super leadership strategies) 

ผลสําเร็จของการเปนผูนําเหนือผูนํา (Super Leadership) อยูที่ผลของการพัฒนาผูตามให

เปนผูนําตนเอง (Self-Leader) เพื่อใหเปนไปตามแนวคิดดังกลาว Manz and Sims (2001 : 77 - 84) 

นําเสนอกลยุทธของความเปนผูนําเหนือผูนํา วาประกอบดวย กลยุทธ 3 ประการ คือ 

 1. กลยุทธผูนําในตนเองเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Self-Leadership for 

Effective Action) กลยุทธในการสรางความเปนผูนําในตนเอง พฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมี ดังน้ี 

  1.1 การต้ังเปาหมายของตนเอง (Self-Set Goals) เปาหมายเปนสิ่งสําคัญของการ

เปนผูนําตนเองที่เปนปจจัยช้ีวัดความสําเร็จ ผูตามควรไดรับการสงเสริมใหต้ังเปาหมายของตนเอง       

ทั้งเปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดลําดับงานในความรับผิดชอบ
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และการกําหนดเปาหมายน้ัน ควรตองมีลักษณะที่เปนเปาหมายที่ทาทายและสามารถไปถึงได เชน 

การต้ังเปาหมายในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร              

การต้ังเปาหมายในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการบริหาร เปนตน 

  1.2 การจัดบรรยากาศในการทํางานที่ เอื้ออํานวย (Management of Cues) 

บรรยากาศที่เอื้ออํานวยจะเปนการชวยใหเกิดการทํางานอยางสรางสรรค สามารถลดสิ่งที่จะกอใหเกิด

ปญหาอุปสรรคในการทํางานได เชน การจัดสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม การจัดหาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในระหวางการทํางาน เปนตน 

  1.3 การฝกฝน (Rehearsal) การเปนผูนําเหนือผูนําตองกระตุนใหผูตามไดรับการ

ฝกทักษะดานการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค และการคิดกอนลงมือปฏิบัติ (Thinking Through 

and Practicing Important Tasks Before They are Done) การฝกฝนที่มุงสรางความรับผิดชอบ

ตองานที่ไดรับมอบหมายอยางตอเน่ืองเปนการสรางทักษะของการเปนผูนําตนเองไดเปนอยางดี 

  1.4 การเปนคนชางสังเกต (Self-observation) การเปนคนชางสังเกตจะชวยให         

ผูปฏิบัติเขาใจไดวาอะไรควรจะตองมีการเปลี่ยนแปลง อะไรควรจะตองคงไว และอะไรที่ควรปฏิบัติ

กอนหลัง ซึ่งเปนความสามารถที่บุคคลจะประเมินสถานการณและตนเองไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี

ความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของตนเอง ซึ่งจะทําใหพบรองรอยบางอยางในการ

ทํางานและจะชวยใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนปญหาอุปสรรคตองานไดอยางเหมาะสม 

  1.5 การใหรางวัลตนเอง (Self-rewards) รางวัลเปนกระบวนการสรางแรงจูงใจ         

ในการปฏิบัติงานของตนแมวางานน้ันไมใชงานที่ตนเองชอบก็ตามและจะเปนการกระตุนใหอยาก

ปฏิบัติงานน้ันในอนาคตตอไปดวยรางวัลที่ตนเองควรไดรับจากการประเมินโดยตนเอง เปนการยอมรับ

ตอผลสําเร็จของงานที่ตนเองรับผิดชอบ การรับรูแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหม เปนตน 

  1.6 การทบทวนตนเอง (Self-Correcting Feedback) เปนการตรวจสอบ พิจารณา

การกระทําของตนเองที่ไดปฏิบัติไปแลว เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การทบทวน

หรือใหขอมูลไมใชการลงโทษตนเอง (Self-Punishment) แตการใหขอมูลยอนกลับที่ถูกตองเปนสิ่งที่

จะชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เน่ืองจากพฤติกรรมที่ผิดพลาดบางอยางจะทําลายความมั่นใจ            

ในตนเอง ความมุงมั่นสูความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-Esteem) และนําไปสูความลมเหลว (Depression) 

ปญหาเหลาน้ีสามารถปองกันและแกไขไดดวยการรูจักการทบทวนและใหขอมูลที่ถูกตองแกตนเอง 

 2. การใหรางวัลที่สอดคลองกับความสําเร็จ (Use Natural Rewards) รางวัลจาก

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเองคือ การที่ไดช่ืนชมตอความสําเร็จของตน รางวัลจึงไมใชเพียง

แครางวัลทางวัตถุเทาน้ัน รางวัลที่เกิดจากการทํางานที่ประสบผลสําเร็จเปนสวนหน่ึงของกําลังใจที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดซึง่เปนผลจากความรูสกึทีว่าตนเองมีความสามารถทัง้การปฏิบติังาน การควบคุมดูแล

ตนเองได รูสึกวาตนเองปฏิบัติงานโดยที่ไมตองรอคําสั่งจากใครและไมถูกบุคคลใดคอยควบคุม บุคคล

จึงมักจะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังไดดวยความภาคภูมิใจ 
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 3. การสงเสริมความคิด ความรูสึกที่มีประสิทธิภาพ (Promote Effective Thinking 

and Feeling) รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลตอการกระทํา ดังน้ันการพัฒนาพฤติกรรมจึงเกิด

จากการกระทําและความคิด ดวยการจัดการความคิดดวยแนวทางที่สามารถสงเสริมประสิทธิภาพ 

การทํางานไปพรอมกับชีวิตสวนบุคคล กลยุทธโดยรวมทั้งสามประการดังกลาว นอกจากผูนําจะ

สามารถนําตนเองในการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตในองคการไดอยางเหมาะสม สามารถปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงตนเองใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนแลวยอมจะเปนสิ่งที่จะ

ชวยกระตุน เปนแบบอยางในการนําตนเองของผูตามในองคการน้ัน ๆ จนในที่สุดผูตามก็กลายเปน

ผูนําตนเอง และผูนําก็จะกาวเขาสูการเปนผูนําในที่สุด 

การประยุกตทฤษฎีภาวะผูนําเหนือผูนําในองคการทางการศึกษา 

โดยหลักการของภาวะผูนําเหนือผูนํามุงที่การมอบอํานาจแกผูตาม (Empowerment)         

เพื่อกระตุนสงเสริมใหผูตามไดพัฒนาสูการเปนผูนําตนเอง (Self-leader) ผูตามในฐานะผูนําตนเอง         

จึงมีอิสระในการปฏิบัติงานผูนําในองคการไมจําเปนตองกํากับดูแลมากนัก เปนเพียงผูใหคําแนะนํา

ชวยเหลือ สรางความมั่นใจใหแกผูตาม อํานวยความสะดวกในการทํางานเพื่อใหผูตามสามารถทํางาน

ใหประสบผลสําเร็จไดดวยตนเองมากกวาที่จะเปนบุคคลที่คอยรับการสั่งการจากผูนํา เพื่อใหเกิดผล

ดังกลาว ผูนําในองคการทางการศึกษาสามารถพัฒนาผูตามไดดังตอไปน้ี 

 1. การกระตุนผูตามใหเรียนรูตนเองดวยการสังเกตตนเอง ทําความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับสิ่งที่เปนจุดเดนหรือจุดดอยของตน เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลง ฝกรางกายใหเขมแข็ง จิตใจเขมแข็ง สามารถต้ังเปาหมายในการปฏิบัติงานดวยตนเอง 

จนทําใหสามารถกําหนดรางวัลหรือลงโทษตนเองได องคประกอบเหลาน้ีจะเปนปจจัยที่สงเสริมให        

ผูตามมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน มีวินัยและสามารถกํากับตนเองไดดีข้ึน 

 2. การใหความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานแกผูตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อ

เปนการพัฒนาทักษะที่มีตองานของผูตามใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

กิจกรรมดังกลาวน้ีจะเปนปจจัยที่ชวยใหผูตามมีความกลาหาญตองานที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ผูนําสามารถเพิ่มความกลาหาญในงานไดหลากหลายวิธี เชน การเพิ่มคุณคาของงาน การใชศักยภาพ 

ที่มีในตนอยางเต็มที่ การควบคุมตนเองและการฝกใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน 

 3. การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูนํา เมื่อผูนําตองการเปลี่ยนแปลงผูตามใหมี

คุณลักษณะอยางไร วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การเปนตนแบบ (Modeling) ที่ดีของผูนํา เชน ผูนํา

ตองการใหผูตามมีความตรงตอเวลา ผูนําตองแสดงออกใหผูตามเหน็วาผูนําเปนบุคคลแรกที่รักษาเวลา

อยางเครงครัด ผูนําตองการสรางวัฒนธรรมขององคการใหมดวยการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ผูนํา 

จึงตองเปนตัวอยางที่ดีในการทํางานที่เนนผลสําเร็จของงาน เปนตน 

 4. การจัดใหมีระบบการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการเปนผูนําตนเองอยาง

เหมาะสม ผูนําพึงตระหนักวา การที่จะทําใหพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เกิดในตัวผูตามแลว มีความ



 48

เสถียร (Stability) ผูนําจะตองมีระบบในการจูงใจใหผูตามอยากแสดงพฤติกรรมน้ันอยางตอเน่ือง  

เชน การจัดใหมีรางวัล การยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือการประกาศเกียรติคุณแกบุคคลที่นําตนเองได 

ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมการยอมรับผูตามของผูนําอยางจริงใจ เปนตน 

Manz and Sims (1989) ไดทําการศึกษาและช้ีใหเห็นวาภาวะผูนําเหนือผูนําเปนแนวคิด

ภาวะผูนําที่มีความลึกซึ้งกวาภาวะผูนํ้าแบบเปลี่ยนแปลง โดยผูนําจะกระตุน หรือชวยใหผูตามได

คนพบความสามารถหรือศักยภาพของตนเองอยางแทจริง และใชความสามารถน้ันใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการปฏิบัติงานในองคการ ผูนําเหนือผูนําจะเปนผูนําตนเองในการปฏิบัติงานสูเปาหมาย

ปลายทาง กระตุนใหผูรวมงานแตละคนปฏิบัติตามคําขอของตนไดดวยความเต็มใจและไมจําเปนตองมี

การควบคุม กํากับแตอยางใด 

โดยสรุป ผูนําเหนือผูนําจะชวยสรางเงื่อนไขใหแกสมาชิกทีมงานของตนใหสามารถทํางานได

สําเร็จโดยปราศจากผูนําดูแลดวยการสงเสรมิใหทกุคนพัฒนาตนเองใหเปนผูนําตนเอง ดังน้ันการบรรลุ

เปาหมายดังกลาวนับวามีความสําคัญตอองคการชวยใหลดจํานวนผูนําระดับตาง ๆ ใหนอยลง นอกจากน้ี

เน่ืองจากโครงสรางองคการในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงเปนแบบแนวนอน และแบบทีมงาน (Team 

Organization) ซึ่งจําเปนตองใชวิธีการจัดการแบบ “การบริหารตนเอง” (Self-Management) หรือ

แบบ “การนําตนเอง” (Self-Direct) มากข้ึน 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา ภาวะผูนําเหนือผูอื่น

ของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาและนําขอมูลมาสังเคราะหตัวแปรได

ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.3 สังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

องคประกอบของภาวะผูนําเหนือผูนํา 

Manz 

and  

Sims  

(1991) 

ประทปี 

น่ิมมาก 

(2556) 

ณัฐธภา 

เหลาตระกลู 

(2557) 

พรอมกรูณ

อนิสสิต 

(2557) 

กนกรักษ 

สุวรรณ 

(2557) 

สมาแอ็น  

ปาละวัล 

(2557) 

ผูวิจัย 

1. การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง        

2. การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง        

3. การกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมายดวยตนเอง        

4. การสรางรูปแบบความคิดทางบวก        

5. การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการ

ใหรางวัลและตําหนิอยางสรางสรรค        

6. การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสราง

คณะทํางาน        

7. การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง        
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จากตารางที่ 2.3 การประมวลแนวความคิดของนักการศึกษาขางตนจะเห็นไดวามีบทบาท

ของภาวะผูนําเหนือผูนําที่นักการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน ไดแก 1) การทําใหบุคลากรเปนผูนํา

ตนเอง 2) การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 3) การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมาย

ดวยตนเอง 4) การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก 5) การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง

โดยใหรางวัลและการตําหนิทางสรางสรรค 6) การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสราง

คณะทํางาน และ 7) การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง สามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการวางแผนการพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการของภาวะผูนําเหนือผูนํา 

 

ผูนําเหนือผูนําจะเนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อใหผูตามหรือบุคลากร

สามารถเปนผูนําตนเอง โดยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการต้ังเปาหมายดวยบุคคลอื่น การใชแรงจูงใจ

ภายนอก การวิพากษวิจารณจากบุคลากรภายนอก และการมอบหมายงาน ใหเปนการต้ังเปาหมาย

ดวยตนเอง ใชพฤติกรรมจูงใจภายใน วิพากษวิจารณตนเอง และเปนผูมีแนวคิดทํางานดวยตนเอง          

ซึ่งกระบวนการของภาวะผูนําที่จะทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง (Self-Leader)  

กระบวนการของภาวะผูนําหรือผูนํา (Process of Super Leadership) ผูนําเหนือผูนําจะ

เนนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมของตนเอง เพื่อใหผูตามหรือบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเอง

ไดโดยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการต้ังเปาหมายดวยบุคคลอื่น การใชแรงจูงใจภายนอก วิพากษวิจารณ

จากบุคลากรภายนอกและการมอบหมายงาน ใหเปนการต้ังเปาหมายดวยตนเอง ใชพฤติกรรมจูงใจ

ภายนอก วิพากษวิจารณตนเองและเปนผูคิดทํางานดวยตนเอง ซึ่งกระบวนการของภาวะผูนําที่จะทํา

ใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง (Self-Leadership) ประกอบดวย ข้ันตอนตามที ่Manz and Sims (1991 

: 33) ไดกําหนดดังน้ี 

การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง (Become a Self-Leader) 

การทําใหเปนผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหารที่จะแนะนํา 

สงเสริมใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นในทางทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

สามารถเปนผูนําตนเองและผูอื่นได เปนกระกระบวนการของผูนําหรือผูบริหารที่ตองการใหบุคลากร

ในหนวยงานไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง โดยการสังเกตดวยตนเองในการเก็บขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมทีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ทําใหบุคลากรคนพบ และสามารถนําไป

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได ผูนําหรือผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมการบริหารของตนเอง เพื่อ

เปนการนํากระตุนและสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานนําขอมูลที่สังเกตไดไปปฏิบัติและปรับเปลี่ยน 

ใหเหมาะสมสําหรับตัวเองได กลาวคือ ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมการบริหาร โดยแนะนําและสงเสริม
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บุคลากรใหมีการแบงงานกันทําอยางเปนระบบและมีสัดสวนที่แนนอน การบังคับบัญชาเปนไปตามลําดับ

ข้ันตอน จัดใหแตละบุคคลไดทํางานและมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่บุคลากรเปนผูดําเนินการตาม

บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหรือแตงต้ัง ไดรับมอบหมายที่ทาทาย กลาที่จะตัดสินใจ สามารถกําหนด

นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองได 

ความหมายการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายทําใหบุคลากรเปนผูนําดังน้ี 

สัมมา รธนิธย (2553 : 134 - 135) ที่กลาวไววา ผูนําหรือผูบริหารตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ

แรงจูงใจที่จะจงใจใหผูรวมงานตอบสนองตองาน และวิธีทํางานขององคการที่แตกตางกันไป 

Manz and Sims (1991 : 35) ไดกลาววา การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง หมายถึง การ

ที่ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารที่จะแนะนําสงเสริมใหบุคลากรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่แสดงออกใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และเหมาะสมสามารถเปนผูนําตนเองและผูอื่นได 

เปนกระบวนการของผูนําหรอืผูบริหารที่ตองการบุคลากรในหนวยงานไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ของตนเอง โดยสังเกตดวยตนเองในการเก็บขอมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีข้ึน ทําใหบุคลากรคนพบ และสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได ผูนําหรือ

ผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมของตนเองเพื่อเปนการแนะนํา กระตุน และสงเสริมใหบุคลากรภายใน

หนวยงานนําขอมูลที่สังเกตไดน้ันไปปฏิบัติและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมสําหรับตนเองได คือ ผูนําหรือ

ผูบริหารควรมีพฤติกรรมโดยแนะนําและสงเสริมบุคลากร ใหมีการแบงงานการทําอยางเปนระบบและ

มีสัดสวนที่แนนอนการบังคับบัญชาเปนไปตามลําดับข้ันตอน จัดใหแตละบุคคลทํางานและมีความ

รับผิดชอบอยางเต็มที่บุคลากรเปนผูดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือแตงต้ัง ไดรับ

มอบงานที่ทาทายเพิ่มความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความคิดริเริ่มในการทํางาน สามารถ

ควบคุมตนเอง กลาที่จะตัดสินใจ สามารถกําหนดนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองได 

Ulrich (2001 : 215) ไดกลาวไววา ผูนําที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตวา ผูนําตองเปน

บุคคลที่นาเช่ือถือ มีอุปนิสัยสวนตัว คานิยม คุณลักษณะที่กอเกิดความนาไววางใจและผูกพัน (Trust 

and Commitment) จากผูที่เขานําทางบุคคลซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของการเปนผูนําที่นาเช่ือถือ

(Credibility Leader) จากแนวทางในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดความนาเช่ือถือ และทําใหเขาเปนผูนํา

ที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 

Yukl (2001 : 263) กลาววา “การกระทําดังกวาคําพูด” ผูนําควรใชแนวคิดน้ีเพื่อกอใหเกิด

อิทธิพลตอผูตามในการผูกพันตอวิสัยทัศน ผูนําควรแสดงเปนตัวอยางที่ดีของพฤติกรรมที่แสดงออก

ประจําวัน หากผูนําตองการใหผูทําตามกฎเกณฑ ผูนําก็ตองทําตามกฎเกณฑน้ันกอนอยางไรก็ตาม 

การแสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยางน้ันตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ และเปนไปโดยธรรมชาติ ผูตามจะ

เลื่อมใสศรัทธาและพรอมที่จะปฏิบัติตาม แตหากไปเปนตรงกันขามผูตามจะหมดศรัทธาตอผูนําโดยทันท ี
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สรุปไดวาการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนํา หรือผูบริหารสถานศึกษามี

พฤติกรรมการบรหิารที่จะแนะนําสงเสรมิใหบุคลากรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทีแ่สดงออกใหเปนไปในทิศทาง

ที่ถูกตอง และเหมาะสมสามารถเปนผูนําตนเองและผูอื่นได 

ภาวะผูนําตนเอง 

ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะที่สําคัญซึ่งมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน ดังจะเห็นได

จากงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํากับประสิทธิผลของงาน ดังน้ันจึงจําเปน 

อยางย่ิงที่ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนําสูงและจะตองสรางใหผูใตบังคับบัญชามีภาวะผูนําดวย  

ปจจุบันแนวคิดดานภาวะผูนําตนเอง (Self-Leadership) เปนแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํายุค

ปจจุบันที่ไดรับความสนใจ ซึ่งแนวคิดภาวะผูนําตนเองมีพื้นฐานอางอิงมาจากแนวคิด “ตนเปนผูนํา

ตนเอง” (Self Leading the Self) โดย Manz (1986) ไดกลาวถึงความหมายของการนําตนเอง     

ของวาเปนการดําเนินงานใด ๆ ที่มีการเริ่มตนดวยตนเอง (Self-starter) มีการกําหนดทิศทางและ 

การจูงใจดวยตนเอง (Self-direction and Motivation) มีการใหรางวัลผลความสําเร็จสวนตน 

(Rewarding Personal Accomplishment) และมีการติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความลมเหลว 

(Chastising Personal Failure) ซึ่ง Center for Creative Leadership (2015 : 1) ไดเสนอสมรรถนะ

ที่ทาทายของผูนํา 5 ระดับ โดยระดับแรกเริ่มจากการนําตนเอง ระดับที่สองพัฒนาข้ึนเปนการนําบุคคล

ในทีม ระดับที่สามเปนการนําหัวหนางานระดับตาง ๆ ในองคกร ระดับที่สี่เปนการนําบุคคลตาม

โครงสรางของหนาที่ที่ตองปฏิบัติในองคกร และระดับที่หาเปนการนําระดับสูงสุดคือการนําองคกร  

จะเห็นวา การนําตนเองเปนสมรรถนะแรกที่ผูนําตองพัฒนาแสดงวา การนําตนเองมีความสําคัญมาก

เพราะเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาภาวะผูนําระดับที่สูงข้ึนตอไป  

องคประกอบของภาวะผูนําตนเอง  

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําตนเองชัดเจนข้ึนทั้งน้ีโดยมีสถาบันที่กอต้ังข้ึนเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา

เกิดข้ึนจํานวนมากทั้งตางประเทศและในประเทศไทย โดยผูเขียนขอเสนอวาควรนํา BTARR Model 

ของ Takashi (2016) จากสถาบัน Follow Dream ที่นําเสนอองคประกอบของภาวะผูนําตนเอง         

ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 BTARR Model and 10 Self-strategy Tools  

ที่มา : Takashi, 2016 

 

จากภาพที่ 2.3 อธิบายองคประกอบของการพฒันาภาวะผูนําตนเอง ดังน้ี  

 B = Belief ความเช่ือคือ มีความชัดเจนในคุณคาของตนเอง (Clarify Your Orienting 

Value) โดยมีเครื่องมือในการดําเนินการข้ันตอนน้ี ไดแก แผนการพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง (Self- 

Leader Sheet) และกําหนดกลยุทธของความเช่ือและวิสัยทัศนของตนเอง (Credo & Vision Strategy) 

 T = Thoughts ความคิด คือการเสริมสรางความคิดเพื่อโอกาสที่ทาทาย (Strengthen 

Your Thoughts Models to Seize Challenging Opportunities) โดยมีเครื่องมือในการดําเนินการ

ข้ันตอนน้ี ไดแก การกําหนดกรอบการบริหารจัดการใหม (Reframing Management) การจัดเตรียม

ยุทธศาสตร (Strategic Preparation) และการคนหาแหลงเรียนรูที่มีคุณคาดานการพัฒนาตนเอง (IRBV 

= Information Resource Business Value) 

 A = Action ลงมือปฏิบัติ คือ การเสริมสรางความเขมแข็งของการปฏิบัติเพื่อเผชิญกับ

อุปสรรคปญหาในสภาพจริง (Strengthen Your Actions to Tackle Tough Realities) โดยมีเครื่องมือ

ในการดําเนินการข้ันตอนน้ี ไดแก การกําหนดยุทธศาสตรการสรางความกาวหนามากถึง 102% (102% 

Growth Strategy) และการสรางความเปนผู นําที่สรางแรงจูงใจใหตนเอง ( Self-Motivation 

Leadership) 

 R = Relationship ความสัมพันธ คือ การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหสัมพันธกับบุคคล 

สภาพแวดลอมและตนเอง เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ยุงยากในสภาพจริง (Innovate Relationship 

with People, Environment, and Oneself to Neutralize Tough Realities) โดยมีเครื่องมือใน

การดําเนินการข้ันตอนน้ี ไดแก การกําหนดขอตอรองของตนเอง (Self-Negotiation) และการบริหาร

จัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
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 R = Realization การทําใหเห็นจริง คือ การทําความฝนของตนเองใหสําเร็จเพื่อเปน

แบบอยางใหกับบุคคลอื่น ๆ (Realizing Your Dream Lead Others to Theirs as Acting a Role 

Model) โดยมีเครื่องมือในการดําเนินการข้ันตอนน้ี ไดแก การแสวงหาความเปนผูนําแหงการสราง 

แรงบันดาลใจ (Inspiring Leadership) 

สรุปองคประกอบของภาวะผูนําตนเอง เปนความสามารถหรือพฤติกรรมสวนบุคคลที่จะนํา

ตนเองไปสูการบรรลุผลของตนเอง เริ่มจากการมีความซาบซึ้งในคุณคาของตนเอง การแสวงหาโอกาส

ที่ทาทาย การลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมาย โดยมีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคลคลและสภาพแวดลอม 

และการทําความฝนของตนเองใหสําเร็จ 

ความสําคัญของภาวะผูนําตนเอง 

Bryant and Kazan (2012) กลาววา ภาวะผูนําตนเองเปนตัวขับเคลื่อนความสามารถ      

ในการตัดสินใจ และความคิดสรางสรรคมากข้ึนแมมีอุปสรรค และพฤติกรรมที่เปนลักษณะภาวะผูนํา

ตนเองดวยการตระหนักรู การกําหนดคาเปาหมายดวยตนเอง การคิดบวก การสื่อสารและความสามารถ

ในการรับและแสดงความคิดเห็น โดยไดเสนอประโยชนของภาวะผูนําตนเองเปน 2 ประเด็น คือ

ความสําคัญตอตนเองและความสําคัญตอองคกร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ความสําคัญตอตัวเองเปนการเตรยีมตนใหมีความพรอมในดานตาง ๆ  เพื่อรับกับสถานการณ

ทั้งหลายไดดวยความรูสึกที่ดีตอตนเอง เปนการปรับปรุงสิ่งที่บกพรอง และพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม 

ขจัดคุณลักษณะที่ไมตองการออกจากตัวเอง และเสริมสรางคุณลักษณะที่สังคมตองการ เปนการวาง

แนวทางใหตนเองสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายในชีวิตไดอยางมั่นใจสงเสริมความรูสึกในคุณคาแหงตน

ใหสูงข้ึน มีความเขาใจตนเอง สามารถทําหนาที่ตามบทบาทของตนไดเต็มศักยภาพ สรุปไดวาภาวะผูนํา

ตนเองมีประโยชนตอตนเองดังน้ี 

 1.  ทําใหมีความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จ กลาวคือ เมื่อบุคคลมีความตระหนักรูในตนเอง 

มีเปาหมายมีวิธีการของตนเองไปสูเปาหมาย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

 2.  เพิ่มความสุขการปรับปรุงสิ่งที่บกพรองของตนเองและพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม 

การขจัดสิ่งที่ไมตองการออกจากตัวเอง และเสริมสรางคุณลักษณะที่สังคมตองการ เปนการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเปนประโยชนรวมกนัทั้งชีวิตสวนตัวการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนสุขในชุมชน 

ที่จะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 3.  ความเครียดลดลงการสงเสริมคุณคาตนเองสูงข้ึน มีความเขาใจตนเอง สามารถทํา

หนาที่ตามบทบาทของตนไดเต็มศักยภาพ ยอมเปนวิธีการดําเนินชีวิตที่พงึประสงค สามารถพัฒนาไปสู

เปาหมายในชีวิตไดอยางมั่นใจ กอใหเกิดความสุข 

 4.  ความสัมพันธที่ดีเน่ืองจากบุคคลมีความเกีย่วของสมัพันธกัน การพัฒนาในบุคคลหน่ึง

ยอมสงผลตอบุคคลอื่นดวย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเปนการเตรียมตนเองเพือ่ใหเปนสิ่งแวดลอม
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ที่ดีของผูอื่นทั้งบุคคลใครอบครัวและเพื่อนที่ทํางาน สามารถเปนตัวอยางใหเกิดการพัฒนาในคนอื่น ๆ 

ตอไป 

 5.  มีความยืดหยุนผูที่มีภาวะผูนําตนเองจะเปนผูที่มองโลกในแงดี คิดบวก รับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่นจึงมีความยืดหยุนสรางสมดุลในชีวิตไดดวยตนเอง สวนความสําคัญตอองคกรดวยภารกิจ

ที่แตละองคกรตองรับผิดชอบลวนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนผูปฏิบัติงาน การที่ผูปฏิบัติงานแตละคน

ไดพัฒนาและปรับปรงุตนเองใหทนัตอพัฒนาการของรปูแบบการทํางานหรือเทคโนโลยีใหม การพัฒนา

เทคนิควิธี และทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต       

ทําใหหนวยงานน้ันสามารถแขงขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอื่นไดสูงข้ึน สงผลใหเกิด

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได ดังน้ันภาวะผูนําตนเองจึงมีความสําคัญตอองคกรโดย

มุงเนนการมีสวนรวมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร มีการกําหนดเปาหมายและ

ผลลัพธขององคกรที่ชัดเจนชวยทําใหการตัดสินใจทําไดเร็วข้ึนและดีข้ึน ชวยเพิ่มความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรมในองคกร และเสริมสรางความพยายามของทีมงานในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําตนเองของผูบริหารยุคศตวรรษท่ี 21 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

รุนแรงแตกตางจากการศึกษาในศตวรรษที่ผานมา ซึ่งสมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556 : 6 - 8) กลาวถึง

ภารกิจที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 วาผูบริหารตองรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตรในการบริหาร

จัดการใหม ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ใหความสําคัญกับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานในองคกร

และนอกองคกร ใหความสําคัญตอวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลลัพธ ใสใจในเรื่องของศาสตรทางการสอน

ที่เหมาะสม และตองเขามารับบทบาทในการเรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู 

ปรับเปลี่ยนเน้ือหาตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับครูผูสอน สงเสริมใหมีการ

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสงูข้ึน รวมทั้งปรับบทบาทในการสรางเครือขาย

การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ

ทัดเทียมเปนที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ 

ไพฑูรย สินลารัตน (2555 : 8 - 9) กลาววา การที่ผูนําทั้งผูนําโดยทั่วไปและผูนําการศึกษา

ของไทยจะตองเขาใจการเปลีย่นแปลงและเขาใจปญหาของสงัคมไทยไดอยางดีและเช่ือมโยงการศึกษา

กับสังคมไทยน้ัน จําเปนตองมีคุณสมบัติหลัก 4 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการวิเคราะห คือการมองเห็นปญหาแลวแกไขและเขาใจถึงประเด็น

ปญหาทางสังคมไทยและสังคมโลก ผูนํารุนใหมจะตองวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในสังคมไทย

และสังคมโลกไดวา อะไรคือปญหา อะไรคือสิ่งที่เกิดข้ึน อะไรคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังสิ่งเหลาน้ัน 
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 2. ความสามารถในการสรางสรรค ผูบริหารควรทําตนเองและองคกรใหเกิดการสรางสรรค 

เมื่อวิเคราะหวิจารณสภาพการณที่เปนอยู วิเคราะหผูอื่น สิ่งอื่นแลวคิดสิ่งใหม ๆ ที่ตางไปจากเดิม        

มีแนวทางเปนของตนเอง 

 3. ความสามารถในการสรางผลงาน คนสวนใหญมักเปนผูบริโภคนิยมทั้งในสังคมและ

ตนเอง ถาคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคแลวไมลงมือทํา สรางผลงานก็จะกลายเปนสังคมหรือ

ประเทศชาติที่รับหรือซื้ออยูตลอดเวลา 

 4. ความสามารถในดานความรับผิดชอบเปนการแสดงความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

ไมวาผูบริหารจะเปนแบบไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได คือความรับผิดชอบ ตองอยูในฐานของคุณธรรม

เปนหลัก ผูบริหารตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอสังคมรับผิดชอบตอประเทศชาติและ

ทิศทางของโลกในอนาคต  

สอดคลองกับ Marquardt (2000) ที่กลาววาผูนําในยุคศตวรรษที่ 21 จะตองเปนผูนําที่มี

ความสามารถเพิ่มเติมจากการเปนผูนําแบบเดิมในอีกหลายดาน คือ ผูนําจะตองเปนนักคิดเชิงระบบ 

(System Thinker) ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ผูคิดคนนวัตกรรมใหม (Innovator) ผูรับใช 

(Servant) ผูประสานงานที่หลากหลายวัฒนธรรม (Polychromic Coordinator) ครูพี่เลี้ยง (Teacher 

Mentor) และผูที่มีวิสัยทัศน (Visionary) โดยที่การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) น้ันเปน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และมีอิทธิพลตอการพัฒนาภาวะผูนําใหมีความสามารถในดานตาง ๆ        

เปนอยางดี 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการทําใหบุคลากร

เปนผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกในการกระตุนและสงเสริม 

ใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสม กําหนดขอบขายและมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานใหมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจวัตถุประสงค นโยบายแผนงานและโครงการ  

ที่รับผิดชอบของโรงเรียน มอบหมายงานและอํานาจหนาที่ตามความรูความสามารถอยางเปนระบบ 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจงาน เพิ่มความรับผิดชอบและเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่ม

สรางสรรค สามารถนําขอมูลประกอบการตัดสินใจไดถูกตอง สงเสริมใหบุคลากรใชสารสนเทศ

ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการปฏิบัติงานดวยตนเองได 

การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง (Model Self-Leadership) 

ผูนําแสดงเปนแบบฉบับที่เปนผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรม       

ที่เปนแบบอยางที่ดีทีจ่ะสงเสริมใหบุคลากรนําไปเปนแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง 

สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําบุคคลอื่นตอไป กระบวนการที่ผูนําหรือผูบริหารใชอิทธิพลตอ

บุคลากรดวยการแสดงพฤติกรรมของตัวเอง ใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตัวเองได ซึ่งบุคลากรหรือ     

ผูตามจะเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการต้ังเปาหมายจากผูนําหรือผูบริหาร กลาวคือ ผูนําหรือผูบริหารตอง
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แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูนําหรือผูบริหารตองแสดง

พฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรในหนวยงานและสาธารณชนทั่วไปโดยการแสดงออกและกระตุน 

แนะนํา สงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็น

แกตัว มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ สงเสริมใหบุคลากรแสดงออกถึงการเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

มีความคิดริเริม เฉลียวฉลาด เปนผูมีความเชียวชาญและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน (Expert Power ผูบริหารสามารถสรางความ “ชอบ” และความ “เหมือนกัน” 

ของบุคลากรกับผูบริหาร ซึ่งเปนการสรางอํานาจอางอิง (Referent Power) ที่เกิดจากตัวของผูบริหาร

ที่แสดงเปนฉบับใหบุคลากรเช่ือถือ ศรัทธา ภูมิใจ และเช่ือมั่น ในความสามารถของผูบริหาร บุคลากร

จะรูสึกอบอุนเมือ่อยูใกล และภาคภูมิใจที่ไดทํางานรวมกับผูบรหิารบคุลากรการเรียนรูที่จะลอกเลียนแบบ

พฤติกรรม รวมทั้งแบบภาวะผูนําของผูบริหารที่มีประสบการณมากกวาตน 

ความหมายการแสดงเปนฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

การแสดงเปนฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง มีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

จอมพงศ มงคลวนิช (2554 : 199) ที่กลาววา ผูนําตองมีความรูความสามารถการใช

สติปญญาเพื่อสรางสรรคผลงานและการแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดี           

มีอารมณมั่นคง เช่ือมั่นในตนเอง มีมารยาทในสังคม มีมนุษยสัมพันธที่ดีตระหนักในคุณคาของ

ผูใตบังคับบัญชา มีความจริงใจ มองโลกแงดี มีความรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาหาญเด็ดขาด          

มีความยุติธรรมและซื่อสัตย อดทน มีความพรอมและต่ืนตัวอยูเสมอ และเปนผูมีความมุงมั่นมีความ

ปรารถนาที่จะปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

จรัส อติวิทยาภรณ (2550 : 67) ไดกลาวไววา ผูบริหารการศึกษาน้ันควรมีคุณลักษณะ

บทบาทของภาวะผูนําทางการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลองกับภารกิจในการบริหารสถานศึกษา 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

Manz and Sims (1991 : 35) ไดกลาววา การแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนํา

ตนเอง หมายถึง การที่ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีที่จะสงเสริมใหบุคลากรนําไป

เปนแบบฉบับใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําบุคคลอื่น

ตอไป กระบวนการที่ผูนําหรือผูบริหารใชอิทธิพลตอบุคลากรดวยการแสดงพฤติกรรมของตนเอง       

ใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเองได ซึ่งบุคลากร หรือผูตามเปลี่ยนพฤติกรรมโดยต้ังเปาหมายจากผูนํา 

หรือผูบริหาร กลาวคือ ผูนํา หรือผูบริหารตองแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทั้งทางดาน

รางกายและจิตใจ ผูนําหรือผูบริหารแสดงพฤติกรรมเปนแบบอยางที่ดีตอบุคลากรในหนวยงาน และ

สาธารณชนทั่ว ไป โดยการแสดงออกและกระตุนแนะนําสงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี      

มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเห็นแกตัว มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ สงเสริมให

บุคลากรแสดงออกถึงการเปนผูนําที่มีความรูความ สามารถ มีความคิดริเริ่ม เฉลียวฉลาด เปนผูมีความ

เช่ียวชาญและทักษะในการปฏิบัติงาน (Expert Power) 
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Kouzes and Posner (1997 : 98) ไดกลาวไววา ผูนําตองน้ันจะชวยใหคนอื่นสามารถที่จะ

ปฏิบัติได โดยการทําเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยใหการสนับสนุน สงเสริม ประสานเพื่อสรางความรวมมือ 

รวมใจที่อยูบนพื้นฐานของความไวเน้ือเช่ือใจ ดวยการเสริมสรางคนใหมีสวนรวมในการวางแผน และ

สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ใหการสนับสนุนและมอบหมายงานที่ สําคัญใหจนผูปฏิบัติงาน          

เกิดความรูสึกมั่นใจในความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงมองวาตัวเองเปนสวนสําคัญของทีม 

Yukl (2001 : 263) ที่กลาววา ผูนําตองปฏิบัติงานดวยความมั่นใจ และมองโลกในแงดี  

ตองสรางความมั่นใจใหเกดิข้ึนในผูตาม เพื่อใหเกิดความมั่นใจ แสดงออกเชิงสัญลักษณเพื่อเนนคานิยม

ที่สําคัญ โดยผูนําตองมีความเขมแข็ง มั่นคง ผูนําตองนําดวยการเปนแบบอยางมีการมอบอํานาจเพื่อ

กระจายงาน อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนตามความคาดหวังของทุกคน 

สรุปไดวา การแสดงเปนฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหาร      

มีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีที่จะสงเสริมใหบุคลากรนําไปเปนแบบฉบับใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเอง สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําบุคคลอื่นตอไป ผูนําตองมีความรูความสามารถการใช

สติปญญาเพื่อสรางสรรคผลงานและการแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานลุลวงไปดวยดีมี

อารมณมั่นคง โดยปฏิบัติหนาที่ที่สอดคลองกับภารกจิในการบรหิารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลเุปาหมาย

ที่ตองการ 

ความหมายการพัฒนาตนเอง 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองไวดังน้ี 

ประภาพร กุลณวงค (2553 : 22) ไดกลาววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปรับปรุงตนเอง

ใหเจริญงอกงาม มีประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึน โดยสามารถวิเคราะหและประเมิน

ตนเองวามีความตองการที่จะพัฒนาตนเองอยางไร เพื่อสามารถใหการสนับสนุนและสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยงานและการเปลีย่นแปลงของสังคม ดังน้ันบุคลากรตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหตนเองและงานมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงแกไขตนเอง ใหมีความเจริญงอกงาม เพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

สมิต อาชวนิจกุล (2543 อางถึงใน รัชนี เกิดดี, 2554 : 5) ไดใหความหมายของการพัฒนา

ตนเอง หมายถึง การการพัฒนาตนเองดวยตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการสรางอุปนิสัยที่ดี        

เขาทดแทนอุปนิสัยที่เลว อันจะยังประโยชนใหแกตนเองในการอยูภายในสังคมไดอยางสงบสุข และ  

มีความกาวหนาในอาชีพการงาน การพัฒนาบุคคลจะประสบความสําเร็จไมไดเลย หากผูที่จะรับการ

พัฒนาไมใหความสนใจใฝพัฒนาตนเองอยูเสมอ ฉะน้ันการพัฒนาตนเองจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง

ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาบุคคล 

สรุปไดวาความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองใหดี

ข้ึน เพื่อเสริมสรางความรู ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุงหวังใหชีวิตมีคุณภาพประสบผลสําเร็จ 

ในหนาที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาตนเองไวดังน้ี 

ธัญญภัสร ศิรธัชนราโรจน (2556 : 167) กลาววา มนุษยมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ 

ทั้งดานสติปญญา ความถนัด ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ พรสวรรค คานิยม แรงจูงใจ  

ความตองการและสิ่งแวดลอม โดยมนุษยบางคนตองการใหบุคคลอื่นที่มีความสามารถและประสบการณ

มากกวาชวยเหลือในการพัฒนาตนเองหรือกาวพนอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อการดําเนินชีวิตใหประสบ

ความสําเร็จที่ต้ังเปาหมายไว การศึกษาตนเอง การเขาใจตนเองอยางแทจริง การยอมรับความจริงเปน

พื้นฐานในการพัฒนาตนเองและการเขาใจผูอื่นและอยูรวมกับผูอื่นและความเช่ือในการพัฒนาตนเอง

เริ่มจากตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ยอมรับขอดีและขอเสียซึ่งทุกคนไมมีใครสมบูรณและพยายาม

เอาชนะอุปสรรค 

Miller (1996) ใหทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองวา การพัฒนาตนเอง เปนการเรียนรู  

ของตนเองเพื่อสะสมความรูและประสบการณใหมากข้ึน ถือไดวาบุคคลเมือเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ และ        

ในที่สุดก็กลายเปนเรื่องของการพัฒนาของแตละคน นอกจากน้ียังมีความเห็นวา บุคคลมักจะเรียนรูรู

โดยผานการกระทําและการใชทักษะความสามารถตาง ๆ ซึ่งเปนผลทําใหเกิดประสบการณและ

กลายเปนบทเรียนสําหรับการปฏิบัติครั้งตอไปในอนาคต ย่ิงกวาน้ันบุคคลมักจะเรียนรูเพราะคิดวา 

การเรียนรูทําใหอนาคตของเขาดีกวาอดีตที่ผานมา ในบางครั้งบุคคลจะเรียนรูก็ตอเมื่อ กระบวนการ

เรียนรูน้ันมีความสนุกสนานและทําใหเกิดความพึงพอใจ อยางไรก็ตามการที่บุคคลจะเรียนรูไดดี

หรือไมข้ึนอยูกับความพึงพอใจและความตองการที่จะเรียนรู 

Boydell (1978 : 19 - 21 อางถึงใน ประภาพร กุลณวงค, 2553 : 23 - 24) ไดกลาววา 

มนุษยมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อความกาวหนาในอาชีพ

การงาน เพื่อความมั่นคงของรายได และไดกําหนดสาระสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไว 

4 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานสุขภาพ สิ่งสําคัญในการพัฒนาตนเองบุคคลตองมีสุขภาพจิตที่ดี และรางกาย

จะตองแข็งแรง แยกเปน 3 ระดับคือ 1) ระดับความคิด ไมด้ือรั้นดันทุรัง แตจะยึดมั่นในความคิดเห็น

และความเช่ือที่มั่นคงและตอเน่ือง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยูกับความคลุมเครือขัดแยงได       

2) ระดับความรูสึก การรับรูและการยอมรับความรูสึก มีความสมดุลทั้งภายในและภายนอกอยาง

มั่นคง และ 3) ระดับความมุงมั่น คุณคาของโภชนาการในเรื่องของอาหารการกิน สุขภาพกายแข็งแรง

มีรูปแบบชีวิตที่ดี 

 2. ดานทักษะ จะตองมีการพัฒนาทักษะดานสมองและการสรางสรรคความคิดในหลาย

รูปแบบ รวมทั้งความทรงจํา ความมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค และการพัฒนาทักษะมี 3 ระดับ คือ 

1) ระดับความคิด ทักษะทางใจและการคิดคํานึงที่ดี เชน ความรูในเรื่องงาน ความทรงจําที่มีเหตุผล 
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การสรางสรรคมีความคิดริเริ่ม 2) ระดับความรูสึก ทักษะดานสังคม ดานศิลปะการแสดงออก ตองนํา

ความรูสึกของตนเขารวมกับแตละสถานการณ และสามารถถายทอดความรูสึกได และ 3) ระดับความ

มุงมั่น การมีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระทําการตาง ๆ ไดอยางมีศิลปะ มิใชเปนผูมี

ความชํานาญเทาน้ัน 

 3. ดานการกระทําใหสําเรจ็ การกระทําหรอืปฏิบัติสิ่งตาง ๆ  ใหสําเร็จลุลวงโดยกลากระทํา

ดวยตนเอง ไมตองรอคําสั่ง หรือไมรอคอยใหเกิดข้ึนเอง มี 3 ระดับคือ 1) ระดับความคิด มีความสามารถ

ที่จะเลือกและเสียสละได 2) ระดับความรูสึก มีความสามารถในการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพจาก

ความไมสมหวัง ไมเปนสุขใหเกิดเปนความเขมแข็ง และ 3) ระดับความมุงมั่น สามารถลงมือริเริ่มการ

กระทําได ไมรอคอยใหเกิดข้ึนเอง 

 4. ดานเอกภาพของตนเอง เปนการยอมรับขอดีและขอเสียของตนเองดวยความพึงพอใจ

ในความสามารถ และยอมรับในขอบกพรองของตนเอง และพยายามแกไขใหดีที่สุด มี 3 ระดับ คือ    

1) ระดับความคิด มีความรูยอมรับ รูจักและเขาใจตนเอง 2) ระดับความรูสึก ยอมรับตัวเองแมแต

ความออนแอ และยินดีในความเขมแข็งของตนเอง และ 3) ระดับความมุงมั่นมีแรงผลกัดัน มีเปาหมาย

ภายใน มีจุดประสงคในชีวิต 

สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง เปนการเรียนรูของตนเองเพื่อสะสมความรูและประสบการณให

มากข้ึน ถือไดวาบุคคลเมือเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ และในที่สุดก็กลายเปนเรื่องของการพัฒนาของแตละคน 

เพราะมนุษยมีความตองการในการพัฒนาตนเอง ตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อความกาวหนา        

ในอาชีพการงาน เพื่อความมั่นคงของรายได 

ธัญญภัสร ศิรธัชนราโรจน (2556 : 167) กลาววา มนุษยมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ 

ทั้งดานสติปญญา ความถนัด ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ พรสวรรค คานิยม แรงจูงใจ ความ

ตองการและสิ่งแวดลอม โดยมนุษยบางคนตองการใหบุคคลอื่นที่มีความสามารถและประสบการณ

มากกวาชวยเหลือในการพัฒนาตนเองหรือกาวพนอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อการดําเนินชีวิตใหประสบ

ความสําเร็จที่ต้ังเปาหมายไว การศึกษาตนเอง 

สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง เปนการเรียนรูของตนเองเพื่อสะสมความรูและประสบการณให

มากข้ึน ถือไดวาบุคคลเมือเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ และในที่สุดก็กลายเปนเรื่องของการพัฒนาของแตละคน 

ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

เน่ืองจากการพัฒนาตนเองเปนกระบวนการในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ 

ความชํานาญ และประสบการณใหแกตนเอง ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานในหนวยงานมีประสิทธิภาพ       

ดีย่ิงข้ึนจึงไดมีผูใหความสําคัญของการพัฒนาตนเองไว ดังน้ี 

วินัย เพชรชวย (2553) ไดสรุปความสําคัญของการพัฒนาตนเองวา บุคคลลวนตองการเปน

มนุษยที่สมบูรณ หรืออยางนอยก็ตองการมีชีวิตที่เปนสุขในสังคม ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
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และความตองการของตนเอง พัฒนาตนเองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมโลก การพัฒนา

ตนจึงมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1. ความสําคัญตอตนเอง จําแนกไดดังน้ี 1) เปนการเตรียมตนใหพรอมในดานตาง ๆ 

เพื่อรับกับสถานการณทั้งหลายไดดวยความรูสึกที่ดีตอตนเอง 2) เปนการปรับปรุงสิ่งที่บกพรอง และ

พัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไมตองการออกจากตัวเอง และเสริมสรางคุณลักษณะ

ที่สังคมตองการ 3) เปนการวางแนวทางใหตนเองสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายในชีวิตไดอยางมั่นใจ   

4) สงเสริมความรูสึกในคุณคาแหงตนสูงใหข้ึน มีความเขาใจตนเองสามารถทําหนาที่ตามบทบาท      

ของตนไดเต็มศักยภาพ 

 2. ความสําคัญตอบุคคลอื่น เน่ืองจากบุคคลยอมตองเกี่ยวของสัมพันธกัน การพัฒนา 

ในบุคคลหน่ึงยอมสงผลตอบุคคลอื่นดวย การปรับปรุง และพัฒนาตนเองจึงเปนการเตรียมตนใหเปน

สิ่งแวดลอมที่ดีของผูอื่น ทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อนในที่ทํางาน สามารถเปนตัวอยาง หรือเปน  

ที่อางอิงใหเกิดการพัฒนาในคนอื่น ๆ ตอไป เปนประโยชนรวมกันทั้งชีวิตสวนตัว และการทํางาน และ

การอยูรวมกันอยางเปนสุขในชุมชนที่จะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง และพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 3. ความสําคัญตอสังคมโดยรวม ภารกิจที่แตละหนวยงานในสังคมตองรับผิดชอบลวน

ตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเปนผูปฏิบัติงาน การที่ผูปฏิบัติงานแตละคนไดพัฒนา และปรับปรุงตนเอง

ใหทันตอพัฒนาการของรูปแบบการทํางานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะ

ใหม ๆ ที่จําเปนตอการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางาน และคุณภาพของผลผลิต ทําใหหนวยงานน้ัน

สามารถแขงขันในเชิงคุณภาพ และประสิทธิภาพกับสังคมอื่นไดสูงข้ึน สงผลใหเกิดความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได 

สรุปไดวา ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง เปนการสรางความสามารถของคุณเองใหมี

มากข้ึน และการพัฒนาความสามารถที่ยังไมไดพัฒนาของคุณเองดวย โดยเหตุที่มนุษยเรามีความ

ตองการที่จะใหตนเองเจริญกาวหนา เพราะทุกคนจึงตองพยายามพัฒนาตนเองเพื่อใหมีชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองมีเปาหมายสูงสุดที่จะเพิ่มพูนความรูความชํานาญ และทัศนคติใหเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาของตนเองและหนวยงาน ดังน้ัน จุดมุงหมายของการพัฒนา

ตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งมีนักวิชาการไดใหหลักสําคัญไวดังน้ี 

ณรงควิทย แสนทอง (2554) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการพฒันาตนเองไวดังน้ี 

 1. คนเรามีจุดออกสตารทของชีวิตไมเหมือนกัน เมื่อเราเกิดมาบนความแตกตางกัน 

เชน เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เกิดมาไมปกติเหมือนคนทั่วไป เกิดมากําพราพอ กําพราแม เกิดมา

พรอมกับโรคบางอยาง เกิดมาทามกลางปญหาอุปสรรคของชีวิต เปนตน ทําใหคนที่เกิดมาแลว

เสียเปรียบคนอื่นจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อเติมเต็มสวนที่ขาดหายไป พัฒนาตนเองเพื่อเรงให

ทันความกาวหนาของชีวิตเพื่อชดเชยสิ่งที่เราเสียเปรียบคนอื่น  
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 2. คนเรามีเปาหมายในชีวิตที่แตกตางกัน คนบางคนตองการได ตองการมีตองการเปน

มากกวาคนทั่วไป เชน ตองการเงิน ตองการความรู ตองการครอบครัวที่อบอุน ตองการการยอมรับ

จากสังคม เปนตน ในขณะที่มีขอจํากัดเหมือนคนอื่น เชน ตองเรียนหนังสือตองทํางาน มีเวลาในชีวิต 

ที่เทากัน อยูบนพื้นฐานของการเกิด แก เจ็บ ตายเหมือน ๆ กันการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนอง

เปาหมายในชีวิตจึงจําเปนสําหรับคนที่ตองการประสบความสําเร็จ  

 3. คนเราอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน คนบางคนอยูในสภาพแวดลอมที่มีปญหา

รุมเรามากมายบางคนตองเจอปญหาอยูตลอดเวลา บางคนเจอปญหานอยแตหนักมากดังน้ัน เวลา 

สวนหน่ึงก็ตองเสียไปกับการจัดการกับปญหา เวลาที่เหลือสําหรับการกาวไปขางหนาก็มีนอยกวา      

คนอื่น ดังน้ัน การพัฒนาตนเองเพื่อเรงใหกับกิจกรรมในชีวิตภายใตเวลาที่นอยลง จึงเปนความจําเปน

อีกประการหน่ึงที่ตองนําเอาเรื่องการพัฒนาตนเองเขามาใช 

 4. คนเราตองอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาชีวิตคนเราสั้นมากเมื่อเทียบ

กับโลกที่เราอาศัยอยู ย่ิงในสมัยน้ี เทคโนโลยีทันสมัย กาวหนามากเปลี่ยนแปลงเร็ว เราจําเปนตอง

ปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก เพราะถาเราปรับตัวไมทัน โอกาสตกยุคลาสมัยก็มีมาก 

นอกจากน้ีใครก็ตามที่ตองการประสบความสําเร็จในชีวิต จะตองพัฒนาตนเองใหกาวทัน และกาวนํา

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใหได และความยากอยูที่เราชีวิตเดียวตองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในหลายเรือ่ง ถาเราไมมีระบบการพัฒนาตนเองแลวคงจะจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดยากมาก  

 5. คนเราตองการประสบความสําเร็จในชีวิต คนสวนใหญตองการมีตองการไดตองการ

เปนในสิ่งที่ดีกวาคนอื่นเพราะอะไรที่เหมือน ๆ กันมักจะไมคอยมีคาแตความแตกตางคือคุณคา        

ความแตกตาง คือความโดดเดน ความแตกตางจะนํามาซึ่งสิ่งตาง ๆ ในชีวิตโดยเฉพาะการนํามาซึ่ง

ความสําเร็จ และความสําเร็จมักจะนําเราไปสูความเปนอิสระในเรือ่งตาง ๆ  ของชีวิต เราสามารถมีชีวิต

ที่เลือกไดมากกวาการมีชีวิตที่ถูกเลือก 

สรุปไดวา จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเองน้ัน เปนการกระทําเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งทาง

รางกาย จิตใจ และความกาวหนาของตนเอง โดยใหมีความรูความสามารถ ทักษะ และความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน อันสงผลไปถึงองคการที่มีผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนทําใหสังคม 

มีความเจริญกาวหนา 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาดานการแสดงเปนแบบ

ฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเองน้ัน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนแบบอยางที่ดี

ในการที่จะสงเสริมบุคลากรใหนําไปเปนแบบฉบับในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเปนผูมีวินัย เสียสละ 

ซื่อสัตยสุจริต ใหเกียรติและยอมรับในความคิดของบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรมและมีบุคลิกภาพที่ดี 

มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี รวมทั้งเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนผูที่มีทักษะ เปนผูเช่ียวชาญ

ในงานที่ปฏิบัติ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง ซึ่งการกระตุน พัฒนาและสงเสริมใหครูนํามา

เปนแบบอยางเพื่อใหผูตามเปนผูนําและนําตนเองได 
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การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง (Become a Self-set Goal) 

การกระตุนใหผูตามต้ังเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรม  

ที่กระตุน สนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถต้ังเปาหมายดวยตนเองได 

บุคลากรเกิดความตะหนักตอเปาหมายของโรงเรียน เปนผูมีวิสัยทัศน ทําใหบุคลากรมีความเช่ือมั่นตอ

ตนเองและงาน มุงมั่นสูความสําเร็จ สามารถสรางความคาดหวังใหกับตนเองและหนวยงาน สงเสริม

การทํางานอยางมีทิศทางและเปนระบบ ผูบริหารตองมีความต้ังใจและมั่นใจที่จะตอสูเพื่อเปาหมาย

แหงความสําเร็จในงานทําใหบุคลากรความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน รับรูวางานที่ทําน้ันมีคาและ             

มีความหมาย ซึ่งจะทําใหเกิดความพยามยามในการปฏิบัติงาน 

ความหมายการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเองมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2551 : 24) ไดกลาววา ผูนํามีอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมาย

หรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายกลุมหรือองคการ 

ธร สุนทรายุทธ (2550 : 331) ไดกลาววา ผูนําที่มีประสิทธิผลสามารถกระตุนจูงใจบุคคลากร

ใหเกิดความพอใจในระดับสูง เพราะการกระตุนและการจูงใจจะสรางแรงบันดาลใจทําใหเกิดพลัง      

ในการรวมกลุมบุคคลจากความพึงพอใจในความสําเร็จ ความรูสึกเปนเจาของการยอมรับ ความ

ตองการการยกยองนับถือ และความรูสึกวาสามารถควบคุมชีวิตคนใดคนหน่ึงไดและสามารถจะ

ผลักดันบุคลากรเขาสูทิศทางที่ถูกตองดวยกลไกลการควบคุมที่เหมาะสม 

Manz and Sims (1991 : 38) กลาววา การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง 

หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่กระตุนสนับสนุนสงเสริมและชวยเหลือใหบุคลากร       

ในหนวยงานสามารถกําหนดเปาหมายไดดวยตนเอง บุคลากรเกิดความตระหนักตอเปาหมายของ

โรงเรียน เปนผูมีวิสัยทัศนทําใหบุคลากรมคีวามสามารถ เช่ือมั่นตอตนเองและงานมุงมั่น สูความสําเร็จ 

สามารถสรางความคาดหวังใหกับตนเองและหนวยงาน สงเสริมการทํางานอยางมีทิศทางและเปนระบบ 

Gibson (1997 : 167) ที่กลาววา การกําหนดเปาหมายไวอยางถูกตองเหมาะสมมีคุณคา

ตามอารมณและความปรารถนา ถามีการบริหารจัดการที่ดี เปาหมายจะทําใหเกิดความนาสนใจและ

การสรางพลังเพื่อการพัฒนา มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนําไปสูผลลัพธที่ตองการ การต้ังเปาหมายเพื่อ

จูงใจบุคคลน้ันตองคํานึงถึงการมีสวนรวม การใหขอมูลปอนกลับและการเสริมแรงที่เหมาะสมดวย 

Owens and Valesky (2007 : 390) กลาวไววา การสรางแรงจูงใจในการมอบหมายงาน  

ที่ทาทาย มอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจทั้งในดานการพัฒนาและแกปญหาใหการยกยองชมเชย

เมื่องานประสบความสําเร็จจนบรรลุเปาหมายของตนเอง 

สรุปไดวา ความหมายการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูนํา

หรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่กระตุนสนับสนุนสงเสริมและชวยเหลือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถ
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กําหนดเปาหมายไดดวยตนเอง เพราะผูนํามีอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายกลุมหรือองคการ 

ความหมายของการต้ังเปาหมายในการทํางาน 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการต้ังเปาหมายในการทํางานไวดังน้ี 

George and Jones (2002) ใหนิยามของเปาหมายวาคือ สิ่งที่บุคคลพยายามที่จะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุสิ่งน้ัน 

Heang (2007 อางถึงใน ทศพล พาสุนันท, 2551) กลาววา เปาหมาย (Goal) คือ สิ่งที่เรา

ตองการไปใหถึงมาจากความตองการ ความหวังจินตนาการความใฝฝนที่ผูบริหารสรางข้ึน แตตองอยู

ในกรอบที่ไมเพอฝนและสามารถบรรลุไดดวยกระบวนการจัดการเปาหมายไมไดเปนตัวบงบอก

ความสําเร็จ หากแตการกระทําเพื่อมุงสูเปาหมายตางหากจะมีความหมายตอความสําเร็จที่คาดหวัง 

หลายองคกรมีเปาหมาย แมกระทั่งแผนดําเนินงานมากมาย แตไมคอยบรรลุเมื่อลงมือทําการ 

ทศพล พาสุนันท (2551) กลาววา การรับรูการกําหนดเปาหมาย หมายถึง การรับทราบหรอื

รับรูคําสั่งความตองการที่บริษัทมุงหวังสูงสุด โดยการรับรูแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  ดานความทาทายของเปาหมาย หมายถึง เปาหมายที่มีความยากหรืองายที่จะทําให

พนักงานเกิดความรูสึกกระตือรือรนอยากที่จะปฏิบัติงาน 

 2.  ดานความเฉพาะเจาะจงของเปาหมาย หมายถึง การช้ีชัดใหพนักงานรูวางานที่ตอง

กระทําหรือรับผิดชอบน้ันมีรายละเอียดที่ตองปฏิบัติอยางไร อยางชัดเจน 

 3.  ดานการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย หมายถึง การที่พนักงานสามารถแสดง

ความคิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติงานรวมทั้งวางแผนผลงานที่องคการตองการ 

 4.  ดานการรูผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หมายถึง พนักงานรูผลของการ

ปฏิบัติงานวา สิ่งที่ไดกระทําอยูน้ันสอดคลอง หรือเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

สรุปไดวา การต้ังเปาหมายในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่บุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม 

หรือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุสิ่งน้ัน แตตองอยูในกรอบที่ไมเพอฝนและสามารถบรรลุไดดวยกระบวนการ

จัดการเปาหมายไมไดเปนตัวบงบอกความสําเร็จ หากแตการกระทําเพื่อมุงสูเปาหมายตางหากจะมี

ความหมายตอความสําเร็จที่คาดหวัง  

ลักษณะของเปาหมายท่ีดี 

ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงลกัษณะของเปาหมายที่ดีไวดังน้ี 

Locke and Latham (1990) พบวา การต้ังเปาหมายที่มีผลทางบวกตอแรงจูงใจและการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาการต้ังเปาหมายทุกอยางจะเปนเครื่อง

ประกันวาจะเกิดแรงจูงใจสูง เพราะเปาหมายที่จะมิอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกในองคการน้ัน

จะตองมีลักษณะตามเกณฑ ดังน้ี 
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 1. เปาหมายจะตองเฉพาะเจาะจง (Specificity) น่ันคือ การบรรลุเปาหมายตอง

สามารถสังเกตไดหรือวัดประเมินได เปนเปาหมายทางรูปธรรมและควรจะมีเกณฑในการวัด 

 2.  เปาหมายควรตองมีความยาก (Difficulty) (Garland and Locke, 1990 อางถึงใน 

ทศพล พาสุนันท, 2551) กลาววาเปาหมายที่ยากจะทําใหระดับของแรงจูงใจและการปฏิบัติงานสูง 

การต้ังเปาหมายที่ไปถึงอยางงาย ๆ  เปนเพียงการสนับสนุนใหคนทํางานสาํเรจ็ตามเปาหมาย ๆ  เทาน้ัน

แตการต้ังเปาหมายในระดับที่คอนขางยาก จะเปนการทาทาย ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให

สําเร็จตามเปาหมาย การต้ังเปาหมายตองเปนเปาหมายที่เปนจริงไดไมยากเกินไปจนเห็นวาไมสามารถ

จะบรรลุได 

 3.  เปาหมายตองเปนที่ยอมรับ (Acceptance) เปาหมายที่จะมีอิทธิพลตอการจูงใจ

และการปฏิบัติงาน ตองเปนเปาหมายที่บุคคลแตละบุคคลรูสึกยอมรับ 

จากความหมายของการต้ังเปาหมายในการทํางานและลักษณะของเปาหมายที่ดี ดังกลาว

ผูวิจัยไดสรุปความหมายของการต้ังเปาหมายในการทํางานของบุคลากร หมายถึง องคการหรือบุคลากร

เปนผูกําหนดวัตถุประสงค จุดมุงหมาย และแนวทางในการทํางาน สําหรับใชเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน

เพื่อที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว ซึ่งเปาหมายที่กําหนดไวน้ันตองสามารถ

ปฏิบัติไดจริง มีความชัดเจน และสามารถวัดผลได แบงออกเปน 3 ลักษณะ โดยยึดตามแนวคิดของ 

Locke and Latham (1990) คือ 

 1.  การต้ังเปาหมายดานความเฉพาะเจาะจง หมายถึง เปาหมายตองสามารถสังเกตได

หรือวัดประเมินได เปนเปาหมายทางรูปธรรมและมีเกณฑในการวัด และช้ีชัดใหทราบถึงรายละเอียด

ของงานที่ตองทําหรือรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 2.  การต้ังเปาหมายดานความทาทาย หมายถึง เปาหมายมีความยากหรือทาทายที่จะ

ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกกระตือรือรนหรือแรงจงูใจที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งเปาหมายตองเปนจริงและ

บรรลผุลสําเร็จได เปาหมายไมควรงายเกินไป 

3. การต้ังเปาหมายดานการมีสวนรวม หมายถึง พนักงานมีสวนรวมในการต้ังเปาหมาย

สามารถแสดงความคิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติงานรวมทั้งวางแผนผลงานที่องคการตองการ

และเปาหมายน้ันตองเปนที่ยอมรับของพนักงาน  

ขั้นตอนในการต้ังเปาหมายในการทํางาน 

Sayles (1965 อางถึงใน วัฒนมาศ ปนแตง, 2550) ไดศึกษาและอธิบายถึงข้ันตอนในการ

ต้ังเปาหมายในการทํางานไว 8 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  การกําหนดวัตถุประสงคของงานที่ทํา 

 2.  การใหความสําคัญกับเปาหมาย ซึง่ถือเปนแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล 

 3.  การวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งควรวางแผนอยางเปนข้ันตอน 



 65

 4.  การทราบถึงมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน และเกณฑในการวัดผล ซึ่งเปนสิ่งที่

บุคคลควรรับรูกอนที่จะปฏิบัติงานเสร็จ 

 5.  การวิเคราะหปญหาในการทํางาน บุคคลควรทําการคาดการณถึงอุปสรรค และ

ปญหาที่จะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางรับมือกับปญหาที่จะเกิดข้ึนในการทํางาน 

 6.  การขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางานซึ่งบุคคลจะไมสามารถ

บรรลุเปาหมายในการทํางานไดดวยตนเองเพียงลําพัง 

 7.  การสัมพันธกันระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายสวนบุคคล หากองคการ

สามารถทําใหเปาหมายของแตละบุคคลน้ันสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับเปาหมายขององคการน้ันก็จะ

ทําใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทั้งองคการและตัวบุคคล 

 8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายในการที่จะทําใหบุคคล

ทราบวาสามารถบรรลุเปาหมายในการทํางานที่ต้ังไวหรือไม 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนให

บุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกในการ

กระตุน สนับสนุน สงเสริม และชวยเหลือใหบุคลากรในหนวยงาน เกิดความตระหนักตอเปาหมาย 

ของโรงเรียนสามารถกําหนดวิสัยทัศนและต้ังเปาหมายดวยตนเอง สามารถสรางความคาดหวังใหแก

ตนเองและหนวยงาน ใหกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายของตนเองแนะนําใหเห็นคุณคา

และประโยชนของงานที่ปฏิบัติ สงเสริมการทํางานอยางมีทิศทางและเปนระบบ ทําใหบุคลากรมีความ

เช่ือมั่นตอตนเองและงาน มุงมั่นสูความสําเร็จ 

การสรางรูปแบบความคิดทางบวก (Create positive thounght patterns) 

ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของความคิดทางบวกไวดังน้ี 

การสรางรูปแบบความคิดในทางบวก หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมพีฤติกรรมทีจ่ะกระตุน 

และใหขอแนะนําในการแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรคมีเจตคติที่ดีตอการทํางานตระหนักถึงปญหา

และวิธีแกไขอยางมีเหตุผล สามารถตัดสินใจ และนําแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

เปนกระบวนการที่ผูนําหรือผูบริหารสรางรูปแบบความคิดที่ดีและปลูกฝงนิสัยใหเกิดข้ึนแกบุคลากร 

โดยการกระตุนและใหขอแนะนํา เพื่อใหบุคลากรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นแงคิดในทางที่ดี 

ปรับตัวใหเขากับผูอื่นได ตระหนักถึงปญหา สามารถเรียนรูถึงวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบและ

สรางสรรค ผูนําหรือผูบริหารเปนผูกระตุนใหขอแนะนําและสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น

และแงคิดตาง ๆ สามารถนําความคิดและเทคนิคใหม ๆ มาปฏิบัติงานบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขา

กับผูอื่นไดดี แสดงออกถึงการเปนผูที่มีความมั่นคงทางอารมณคิดกําหนดโครงการใหม ๆ และพรอม          

ที่จะทําใหสําเร็จเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในองคกร เปนวิธีที่เกิดการ

ยอมรับวาเปนแนวคิดที่ดี มีความละเอียดรอบคอบและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม สามารถคน

ทางเลือกไดหลากหลาย เพื่อการแกปญหาที่ดีและถูกตอง ตลอดทั้งการศึกษาวิเคราะหปญหาอยาง
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ละเอียดรอบคอบในหลายแงมมุ เสนอวัตกรรมทางความคิดเพื่อสรางสรรค ไมใชเพื่อตอตานการปฏิบัติ

หรือนโยบายตองคิดวาไมมีวิธีใดถูกตองที่สุดเพียงวิธีเดียว แตยังมีวิธีอื่น ทางอื่นที่ดีกวาและถูกกวาเสมอ  

ความหมายการสรางรูปแบบความคิดทางบวก 

การสรางรูปแบบความคิดทางบวกมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

Manz and Sims (1991 : 35) กลาวไววา การสรางรูปแบบความคิดทางบวก หมายถึง  

การที่ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรมทีจ่ะกระตุนและใหขอเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค 

มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและตระหนักถึงปญหาและวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล สามารถตัดสินใจ 

และนําแนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติงานมาใชอยางเปนระบบเปนกระบวนการที่ผูนํา ผูบริหารสราง

รูปแบบความคิดที่ดีและปลูกฝงนิสัยใหเกิดข้ึนแกบุคลากร โดยการกระตุนและใหขอเสนอแนะ เพื่อให

บุคลากรเขามา มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแงคิดที่ดี ปรับตัวใหเขากับผูอื่น ตระหนักถึงปญหา 

สามารถเรียนรูถึงวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสรางสรรค ผูนํา หรือผูบริหาร เปนผูกระตุน 

ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและแงคิดตาง ๆ สามารถนําความคิด

และเทคนิคใหม ๆ มาปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปรบัตัวใหเขากับผูอื่นไดดี แสดงออกถึงการเปนผูนํา

ที่มีความมั่น คงทางอารมณคิดกําหนดโครงการใหม ๆ และพรอมที่จะทําใหสําเร็จ เปนที่ยอมรับ      

ของบุคคลทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในองคการ เปนวิธีที่เกิดการยอมรับวาเปนแนวความคิดที่ดี 

มีความละเอียดรอบครอบ และยืดหยุนไดตามความเหมาะสม สามารถคนหาทางเลือกไดหลากหลาย 

เพื่อการแกไขปญหาที่ดีและถูกตองที่สุด ตลอดทั้งการศึกษาวิเคราะหปญหาอยางละเอียดรอบคอบ  

ในหลายแงมุมเสนอนวัตกรรมทางความคิดเพื่อสรางสรรค ไมใชเพื่อตอตานการปฏิวัติหรือนโยบาย 

ตองคิดวาไมมวิีธีใดถูกตองที่สุดเพียงวิธีเดียว แตยังมีวิธีอื่นที่ดีกวาและถูกกวาเสมอ พยายามหาทาง

เลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ 

Kouzes and Posner (1997 : 48) กลาววาผูนําตองกลาที่จะทาทายกระบวนการทํางาน 

ดวยการมองงานทุกงานใหเปนสิ่งที่ทาย เพื่อหาโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา โดยไมตองยึดติด

กับธรรมเนียมปฏิบัติ และหมั่นต้ังคําถามทุกครั้ง เมื่อพบสิ่งทีไ่มหยุดน่ิงไมมกีารเปลีย่นแปลง ตองทําตัว

ใหฉีกแนวออกจากสิ่งที่เกิดข้ึนเปนประจํา สงเสริมใหเกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม กลาที่จะทดลองทํา 

กลาเสี่ยง และพรอมที่จะเรียนรูจากความผิดพลาด 

สรุปไดวา การสรางรูปแบบความคิดทางบวก หมายถึง การที่ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรม

ที่จะกระตุนและใหขอเสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค ผูนําตองกลาที่จะทาทาย

กระบวนการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและตระหนักถึงปญหาและวิธีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

ความหมายของความคิดเชิงบวก 

บุญเทือง โพธ์ิเจริญ (2551) ความคิดในทางบวกเปนความคิดที่มองโลกในแงดี เพื่อเปน

กําลังใจใหดําเนินชีวิตไปไดดวยดีมากกวามุงสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ในชีวิตคนเรา ตองสรางความคิด    
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ในทางบวก เพื่อกระตุนเตือนตนเองและเปนแรงผลักดันใหเราหมั่นทําความดีไมยอทอตออุปสรรค           

ที่ผานเขามาในชีวิต เชน เมื่อทํางานลมเหลวตองมีกําลังใจลุกข้ึนสูใหม โดยเรียนรูจากประสบการณ

ความผิดพลาด เราจะแข็งแกรงข้ึน เมื่อถูกดูถูกตองคิดวาเรากําลังไดรับการฝกใหรูจักอดทน อดกลั้น 

และรูจักการใหอภัย 

ปริน จิตพยุงกุล (2551) กลาววา การคิดบวกเปนวินัยที่ฝกความคิดและจิตใจของมนุษยให

เปลี่ยนความจริงที่ตนไดรับรู เห็นคุณคา และสนุกสนานที่จะคิดตอความคิดที่ผูอื่นเห็นวาเปนไปไมได 

โดยใชคําพูดในแงบวกซ้ําแลวซ้ําอีก และไมกลัวการเผชิญความซับซอน ยุงยากหรือคลุมเครือ บุคคล

หน่ึงจะฝกความคิดแงบวกน้ีไดก็ตอเมื่อพวกเขามีความรูสึกแงบวกตอความเปนอยูที่ดี มองโลกในแงดี 

และมีสวนรวม การคิดแงบวกเปนกระบวนการคัดเลือกอารมณทางบวกจากตัวเลือกที่หลากหลาย    

ในสภาพแวดลอม แลวนํามาประยุกตเปนการรับรูและความเช่ือ เพื่อจุดประสงคการสรางแนวความคิด  

ที่แปลความหมายเปนความจริงใหม ๆ หรือดีกวาเดิม 

วิทยา นาควัชระ (2549 อางถึงใน อนัญญา เดชสุภา, 2552) กลาววา แนวคิดเชิงบวก 

(Positive Thinking) หมายถึง การมองสิ่งตาง ๆ อยางเขาใจยอมรับไดในดานลบ มองปญหา ความทุกข 

ความไมราบรื่นเปนเรื่องธรรมดา หากรูจักเลือกใชประโยชนจากดานบวกที่แฝงอยูจากสิ่งน้ัน ๆ ได 

เหตุการณบางอยางเราไมสามารถเลือกไดวาจะใหเกิดหรือไมใหเกิด แตเมื่อเกิดข้ึนไปแลว เราเลือกได

วาจะมองและรูสึกอยางไร มุมมองของคนเราน้ันมีทั้งดานบวก ดานลบ หรือมองแลวเฉย ๆ ไมรูสึกอะไร 

(Zero) ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับพื้นฐานจิตใตสํานึกของแตละคน พลังของความคิดกายกับใจ เปนสิ่งที่แยกออก

จากกันไมได เหมือนเหรียญสองดานการมีรางกายที่เจ็บปวยอาจทําใหใจหอเหี่ยว แตใจที่เจ็บปวยจาก

การคิดราย มีแตความเคียดแคนเกลียดชังก็นํามาซึ่งโรคทางกายไดเชนเดียวกัน การมองโลกในดานลบ 

ไมเพียงแตทําใหจิตใจรอนรุมกระวนกระวายเทาน้ัน หากยังสงผลกระทบใหสมองสวนลางเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางลบ คือ ฮอรโมนความเครียดหลั่ง หวัใจเตนเร็ว ความดันเลือดสูง กรดในกระเพาะสูง 

ภูมิตานทานตํ่าลง ในขณะที่มองดานบวก จิตจะสั่งสมองสวนลางดวยคําสั่งอีกชุดหน่ึง คือ ทําใหฮอรโมน

ความสุขหลั่ง หัวใจเตนชาลง ความดันเลือดลง หายใจชาลง และภูมิตานทานสูงข้ึน ดังน้ันการควบคุม

ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบฮอรโมน และระบบภูมิตานทานใหเปนไปทางที่จะทําใหสุขภาพดีโดย

ทางออม การคิดเชิงบวกจะชวยใหชีวิตมีความหวังแมวาพบพานอุปสรรคใหญหลวง ถือวาเปนการหา

โอกาสในวิกฤติ ซึ่งอาจทําใหเราไดรับประสบการณใหม ๆ ที่ไมมีทางไดรับจากชีวิตที่ราบเรียบก็ได 

วิชัย ปติเจริญธรรม (2553) กลาวถึง พลังคิดเชิงบวกวา คือพลังอํานาจแหงการเปลี่ยน

เคราะหรายใหกลายเปนโชค เพราะบุคคลที่จะประสบความสําเร็จจะตอบสนองตอ ความผิดหวัง 

แตกตางจากผูลมเหลว มีมุมมองไมเหมือนใครและเลือกกระทําแตกตางออกไป พวกเขามักจะคิดวา 

“ความผิดหวัง” เปนเรื่องช่ัวคราว สามารถเปลี่ยนแปลงไดจึงมีมุมมองแตกตางจากผูแพ ซึ่งคิดวาเปน

เรื่องถาวร เปลี่ยนแปลงไมได ผูสําเร็จมองเหตุการณที่เกิดข้ึนวาเปนเรื่องเฉพาะมีขอบเขตแตผูลมเหลว

มองในลักษณะแผขยายออกไปยังเรื่องอื่น ๆ มุมมองของผูสําเร็จ ในการคิดเชิงบวกจึงกลายเปนพลัง
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อํานาจแหงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งใหสําเร็จได ในขณะที่มุมมองของผูลมเหลวในการคิดเชิงลบไรพลัง

อํานาจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ใหดีข้ึนได 

เฌอมาณย รัตนพงศตระกูล (2554) กลาวา การคิดบวกก็คือ การมองเขาไปในปญหาอยาง

มีสติและพยายามยอมรับปญหา รวมทั้งพยายามคนหาขอดีหรือสิ่งดี ๆ ที่ตนเองไดรับหรือไดเรียนรู

จากปญหาเหลาน้ัน ความสุขที่เกิดจากการคิดบวกไมไดเกิดข้ึนจากการพยายามหนีปญหาหรือบิดเบือน

ปญหา แตเกิดข้ึนจากการที่เราสามารถ “ยอมรับปญหา” และสามารถ “คนพบสิ่งดี ๆ” ที่ไดรับจาก

ปญหาได คนที่คิดบวกไมใชคนที่พยายามปฏิเสธความทุกขหรือว่ิงหนปญหา หากแตเปนคนที่พยายาม

จะ “หลบเลี่ยง” ความทุกขเพื่อที่จะสามารถยืดหยัดแกปญหาไดอยางมีความสุข 

ณีนนรา ดีสม (2554) กลาวสรุปไววา ความคิดเชิงบวก หมายถึง มุมมองของบุคคลในการ

รับรูและแปลความหมายของเหตุการณที่เปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินชีวิต โดยการรับรู

เหตุการณที่เกิดข้ึนตามสภาพความเปนจริง ปรับเปลี่ยนมุมมองใหเกิดความเช่ือ ความรูสึกที่ดีและ    

มีประโยชนตอจิตใจ เพื่อใหเกิดกําลังใจที่เขมแข็งมีแรงผลักดันใหกระทําและตอบสนองตอเหตุการณ

น้ัน ๆ ใหเปนไปในทิศทางที่ดีและมีประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น 

สรุปไดวา ความคิดเชิงบวก หมายถึง ความคิดของบุคคลที่มีตอเหตุการณหรือสถานการณ 

ที่เกิดข้ึนโดยมีความเช่ือวาตนจะสามารถผานพนปญหาเหลาน้ันได อีกทั้งยังเปนผูที่ยอมรับความจริง      

ที่เกิดข้ึน และมีกําลังใจที่เขมแข็ง 

ความสําคัญของความคิดเชิงบวก 

การคิดเชิงบวกเปนการหามุมมองที่เปนบวก มุมมองที่ทําใหเราน้ันมีแงคิดที่ดี มุมมอง       

ที่ทําใหเรามีกําลังใจ มุมมองที่ทําใหเรารูสึกมีความทุกขนอยลง มุมมองที่ทําใหเรามีความสุขมากข้ึน        

มีแรงจูงใจที่จะตอสูกับชีวิต ที่จะเผชิญชีวิต หรือที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เพราะฉะน้ันถา

สามารถคิดในเชิงบวกไดตลอดเวลา แปลวาสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพและความสุข  

สุทธิชัย ปทุมลองทอง (2551) กลาววา ความคิดแงบวกเปนอีกคําหน่ึงสําหรับทัศนคติ          

ที่สรางสรรค ที่เราเลือกที่ยอมรับเมื่อทําการตัดสินใจ เมื่อพยายามจะตอสูในการแกปญหา หรือเมื่อเรา

ตองการเขาไปตอสูกับวิกฤตการณที่ลอแหลม เราสามารถที่จะมองวามันเปนความคิดในแงลบ เมื่อ

ความคิดของเราเศราหมอง ผิดหวังและพายแพ หรือเราสามารถที่จะเผชิญหนากับมันบนพื้นฐาน      

ของการมองโลกในแงดี ความกลาหาญ และความต้ังใจแนวแนของเรา เมื่อเราตองเผชิญกับปญหา 

ทางเลือก หรือความยุงยาก เราอาจจะตอบสนองสิ่งน้ันในแงดีและแงเสีย การเลือกวิธีใดน้ันลวนข้ึน 

อยูกับตัวคุณเอง การตอบสนองในแงดีไมไดทําใหปญหาหายไปไหน เพียงแตทําใหคุณสามารถ

แกปญหาจากความเขมแข็งในตัวเอง 

ทิภาพร เย่ียมวัฒนา (2553) กลาววา การสงสัญญาณดานบวกใหกับตัวเอง จะทําใหความคิด 

ที่เต็มไปดวยความสุขเขาไปอยูในสวนลึกของจิตใตสํานึก สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให

กลายเปนคนเบิกบานมองโลกในแงดี มีสภาพจิตใจที่ดีข้ึนกวาเดิม 
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ฉัตรลัดดา ภูวสิทธิถาวร (2554) การคิดเชิงบวกจะสงผลใหผูคิดเชิงบวกมีสุขภาพรางกาย 

สุขภาพจิตใจและสภาวะทางอารมณที่ดี ผอนคลาย มีความรูสึกที่ดีกับตัวเองและผูอื่นมีกําลังใจ          

มีความหวังที่จะดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถแกปญหา ปรับตัวกลาเผชิญความจริง 

และตัดสินใจไดอยางถูกตองไดอยางมีเหตุผล นอกจากน้ีคนที่คิดเชิงบวกยังมีผลใหคนรอบขาง              

มีความสุข และมีพลังในการคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

จอม ชุมชวย (2553 อางถึงใน ณีนนรา ดีสม, 2554) กลาววา คนที่คิดบวกมักจะมอง        

ทุกอยางเปนสิ่งดี เปนโอกาสดี ๆ ที่เขามาในชีวิต แมเรื่องน้ันอาจทําใหผิดหวังหรือเสียใจ แตจะไมทอแท

กับปญหาและอุปสรรคน้ัน ๆ ที่เขามาในชีวิต แมเรื่องน้ันอาจทําใหผิดหวังหรือเสียใจ แตจะไมทอแท

กับปญหาและอุปสรรคน้ัน ๆ โดยจะสรางเปนแรงกระตุนใหทํากิจวัตรตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหดีที่สุด 

และเก็บประสบการณน้ันเปนบทเรียนที่ดี 

บุญเลิศ สายสนิท (2555) กลาววา คนที่รูจักคิด คิดบวกคิดเปน ยอมมีความคิดที่ดีมีปญญา 

มีปฏิภาณ คนที่ไมรูจักคิด มักคิดลบ ประสบทุกขโศก โรครุมเรา อับเฉาจิตกาย ปจจุบันทางการแพทย

เช่ือวา การมีทัศนคติดานบวกน้ันถาทําไดสม่ําเสมอหรือเปนประจําแลว สามารถจะชวยใหสุขภาพดีข้ึนได 

นักวิจัยพบวาความคิดหรือการมองโลกในแงดี จะชวยใหหายจากการเจ็บปวยเร็วข้ึนไดอยางมหัศจรรย 

ความคิดดานบวกตองมีการฝกหัด ตองทําใหไดทุกวันบอยครั้งไดเทาไรย่ิงดี ดวยการฝกปฏิบัติความคิด

ดานบวกน้ีใหไดทุก ๆ วัน จิตใตสํานึกจะเก็บความคิดดานบวกน้ีไวในจิตใตสํานึกจะเก็บความคิดดาน

บวกน้ีไวในจิตใตสํานึก เพิ่มพลังทางดานบวกมากย่ิงข้ึนเรื่อย ๆ  

สรุปไดวา ความสําคัญของความคิดเชิงบวกเปนการหามุมมองที่เปนบวก มุมมองที่ทําใหเรา

น้ันมีแงคิดที่ดี มุมมองที่ทําใหเรามีกําลังใจ มุมมองที่ทําใหเรารูสึกมีความทุกขนอยลง มุมมองที่ทําให

เรามีความสุขมากข้ึน มีแรงจูงใจที่จะตอสูกับชีวิตที่จะเผชิญชีวิตหรือที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 

องคประกอบของความคิดเชิงบวก 

ลักษณะในแงบวกที่มีมาแตกําเนิด คุณลักษณะในแงบวกเปนลักษณะเฉพาะ (ทั้งทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ หรือจิตวิญญาณ) ที่ติดตัวมาแตกําเนิด ซึ่งชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จแกคน ๆ น้ัน 

คุณลักษณะ 10 ประการ ของนักคิดเชิงบวก คือ การมองโลกในแงดี ความกระตือรือรน ความเช่ือ 

ความยึดมั่นในคุณธรรม ความกลาหาญ ความมั่นใจ ความมุงมั่น ความอดทน ความสุขุม และการ

สํารวมต้ังใจ (สก็อตต, 2545) 

จากการศึกษาทางจิตวิทยาโดยสถาบัน พีลเซ็นเตอร ใหคําจํากัดความของนักคิดในแงบวก

แบงเปนคุณลักษณะทั้ง 10 ประการ ดังตอไปน้ี 

 1. การมองโลกในแงดี (Optimism) ความเช่ือและความคาดหวังวาจะเกิดสิ่งที่ดีแมวา

จะตกอยูภายใตสถานการณที่ยากลําบาก ทาทาย หรือคับขันก็ตามที 

 2. ความกระตือรือรน (Enthusiasm) มีความสนใจ พลังในแงบวก แรงปรารถนาหรือ

แรงกระตุนสวนตัวสูง 
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 3. ความเช่ือ (Belief) ความเช่ือมั่นใจในตนเอง ตอผูอื่น และ/หรือตอพลังอํานาจทาง

จิตวิญญาณที่สูงกวา ซึ่งคอยใหการสนับสนุน การช้ีแนวทางเมื่อคน ๆ น้ันตองการ 

 4. ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) การกระทําภายใตคํามั่นสัญญาที่มีตอความ

ซื่อสัตย ความเปดเผย และความยุติธรรม การอยูตามหรืออยูเพื่อมาตรฐานของคน ๆ น้ัน 

 5. ความกลาหาญ (Courage) ความเต็มใจในการลองเสี่ยงและเอาชนะความกลัวแม

เมื่อผลลัพธที่ไดอาจไมแนนอน 

 6. ความมั่นใจ (Confidence) การมีความเช่ือมั่นในตนเองถึงความสามารถสมรรถภาพ

และศักยภาพของตนเอง 

 7. ความมุงมั่น (Determination) การไลตามเปาหมาย วัตถุประสงค หรือสิ่งที่จําเปน 

ในชีวิตอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย 

 8. ความอดทน (Patience) ความเต็มใจในการรอคอยโอกาส ความพรอม หรือผลลัพธ

จากการกระทําของตนเองหรือของผูอื่น 

 9. ความสุขุม (Calmness) การดํารงไวซึ่งความเยือกเย็นและใฝหาความพอเหมาะ

พอควรในแตละวัน ในการโตตอบกับความยากลําบาก ความทาทาย หรือวิกฤติการณ การใชเวลาใน

การโตตอบและคิด 

 10. การสํารวมความต้ังใจ (Focus) การเอาใจจดจออยูกับการกระทาํใหบรรลุเปาหมาย

และสิ่งที่มีความสําคัญตามลําดับกอนหลัง 

McDonald (2011) กลาววา คนที่มองโลกในแงดีเช่ือวาเขามีหนาที่สรางความสําเร็จใหตัวเอง 

และไมตําหนิอดีตที่ขมข่ืนจึงมีความนับถือตนเองสูง ซึ่งใครก็ตามที่เช่ือมั่นในความสามารถของตน      

จะพัฒนาทักษะในการจัดการและรับมือกับสิ่งตาง ๆ ดวยความรูสึกวาสามารถควบคุมได คนมองโลก

ในแงดีจึงมีความสุขมากข้ึน และมีแนวโนมที่จะรูสึกเครียด วิตกกังวลและซึมเศรานอยกวาคนที่ติดวา

ตัวเองขาดศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เผชิญใหดีข้ึนได คนมองโลกในแงดีเช่ือวาตนเอง

สามารถประสบความสําเร็จตามที่ตองการ เขาจึงมุงมั่นพยายามไปใหถึงเปาหมายที่ต้ังไว และก็มีโอกาส

มากข้ึนที่จะไดในสิ่งที่ตองการ แตถาไมเปนไปตามที่ต้ังใจก็จะลองอีกครั้ง เพราะคนมองโลกในแงดีจะ

คิดวาความลมเหลวไมไดเปนเพราะตัวเองไรความสามารถ แตเปนผลมาจากปจจัยภายนอก เขาจึงอาจ

ประสบความสําเร็จไดหากสถานการณเปลี่ยนไป ประสบการณความสําเร็จจะทําใหคนมองโลกในดานดี 

มีความมั่นใจที่จะเผชิญหนากับเรื่องทาทายใหม ๆ ดวยความมุงหวังวาจะประสบความสําเร็จอีกครั้ง 

ดวยความคิดเชนน้ีเองจึงทําใหคนมองโลกในดานดีมุงมั่นที่จะเพิ่มคุณคาใหชีวิต ดวยการสั่งสม

ประสบการณที่มีคุณคา เพื่อเพิ่มความสุขและความภาคภูมิใจใหแกตนเอง คนที่มองโลกในดานดีจะ

ปรับตัวเขากับผูอื่นไดและเพราะคนเหลาน้ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมที่หลากหลาย จึงมีโอกาสทําสิ่ง  

ตาง ๆ และสามารถพัฒนาทักษะในการควบคุม ซึ่งก็จะสงผลควบคุมอารมณอยางชาญฉลาด เพื่อ

รักษาสัมพันธอันดีตอคนรอบขาง 
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จากองคประกอบของความคิดเชิงบวกขางตนน้ี สรุปไดวา การที่บุคคลมีความคิดเชิงบวกน้ัน 

จะชวยสงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต มีความเช่ือมั่นในตนเองวาจะสามารถเผชิญกับ

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี เปนผูที่มองโลกในแงดี มองหาโอกาสและแสวงหาทางออกความ

เปนไปไดในสถานการณตาง ๆ  

สรุปไดวา ความคิดเชิงบวกมีความสําคัญ คือ เปนผูที่สามารถมองเห็นโอกาสความเปนไปได

ในสถานการณทีเ่ลวราย มีมุมมองความคิดที่ทําใหตัวเองมีความสุขโดยยึดหลักพื้นฐานความเปนจริง 

การที่บุคคลฝกความคิดเชิงบวกอยูเปนประจํา เมื่อพบเจอกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ บุคคลจะสามารถ

เผชิญปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปไดอยางเขมแข็ง ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางรูปแบบ

ความคิดทางบวก หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกในการสงเสริม แนะนําให

บุคลากรมีความคิดในทางที่ดีและสรางสรรค ปรับตัวเขากับผูอื่นไดเปนอยางดี เสริมสรางเจตคติที่ดีตอ

บุคลากรในการทํางาน กระตุนใหตระหนักถึงปญหาและแนะนําวิธีแกไขอยางมีเหตุมีผล มีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ มีวิธีการประนีประนอมหรือไกล เกลี่ยความขัดแยงไดอยางราบรื่น แนะนําแนวคิด หลักการ 

ทฤษฎีใหม ๆ ในการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดประโยชนและความกาวหนาของบุคลากร สรางความ      

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค

(Facilitate Self-Leadership Though Reward and Constructive Reprimand) 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรม

ในการชวยเหลอื สงเสรมิใหบุคลากรมีความสามารถเพื่อจูงใจหรือใชอิทธิพลตอผูรวมงานในการปฏิบัติงาน

รวมกันน้ันตองมุงพัฒนาบุคลากรตามความตองการและความสนใจ สนับสนุนใหไดรับโอกาสพัฒนา

งานนับวาเปนกระบวนการทีผูนําหรือผูบริหารพยามยามสรางผูนํารุนใหม เพราะการชวยเหลือให

บุคลากรจัดการบริหารตนเอง พัฒนาตนเองตามความตองการและความสนใจ สรางความพึงพอใจ 

เปนผูทีมีศิลปะในการตําหนิหรือติชมบุคลากร ผูบริหารพรอมทีจะเดินเคียงคูกับบุคลากร ฟนฝาอุปสรรค

ไปอยางไมหยุดนิง จนกวาจะบรรลเุปาหมาย และเมือถึงเสนชัยแลวก็ควรใหรางวัลแกบคุลากรดวยการ

ชวยเหลือ สนับสนุนใหคําปรึกษาสรางความสัมพันธทีดี ใหเกียรติ และรางวัล ยกยองชมเชยอยางสม

ศักดิศรี ไมแยงเอาผลงานของบุคลากรรูวางานที่ทําสําเร็จไดน้ันเปนผลงานของใคร การใหคุณใหโทษ

จะตองทําดวยความยุติธรรมไมใชอารมณหรือความสนิทสนมสวนตัวเปนที่ต้ัง ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชา

ในการปรับปรุงงานสงเสริมสมาชิกในองคการมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในระหวางทํางาน ตลอดจนการ

เชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกองคการมาใหคําปรึกษา แนะนําเพื่อปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ผูนํา

พยามยามสงเสริมใหผูรวมงานมีความเจริญเติบโตในแขนงอาชีพ และชีแนะวิธีการทํางานใหม ๆ แก

ผูรวมงานอยูเสมอสนับสนุนเพื่อใหเกิดความคิดทีสรางสรรคและยอมรับนับถือเมือบุคลากรทํางาน

ประสบผลสําเร็จตอง แสดงออกถึงความหวงใย เปนทีปรึกษาและซักนําการปฏิบัติงาน ชวยเหลือให
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ประสบความสําเร็จ ทังในดานอาชีพและสวนตัว สรางบรรยากาศใหเกิดองคกรความรูทามกลาง

สิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยมิตรภาพ ปราศจากการขมขูหรือ 

ความหมายการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิ  

ทางสรางสรรค 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค              

มีนักวิชาการไดใหความหมาย ไวดังน้ี 

House (1971 : 324) ไดกลาววา ผูนําควรสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชาโดยการเพิ่ม

คาตอบแทนที่มีคุณคาเปนรางวัลที่เขาสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายและควรชวยใหหนทางสู

ความสําเร็จงายพอที่จะพยายามเดินไป โดยชวยลดอุปสรรคและแกปญหาของงานนอกจากน้ันควร

เพิ่มโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะความพึงพอใจในตัวผูนํา 

Manz and Sims (1991 : 45) ไดกลาววา การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง

โดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค หมายถึง ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมในการชวยเหลือสงเสรมิ

บุคลากรมีความสามารถเพื่อจูงใจ หรือใชอิทธิพลตอเพื่อนรวมงาน 

Maslow (1960 : 139 อางถึงใน Owens and Valesky, 2007 : 384) ไดกลาววาความ

ตองการของมนุษยสามารถจัดลําดับข้ันได เมื่อความตองการในลําดับใดบรรลุผลแลว ก็จะไมเปนตัว 

จูงใจอีก แตความตองการในลําดับที่สูงกวาจะเปนตัวจูงใจกวา โดยความตองการมีลําดับข้ันตอนจาก

ระดับตํ่าสุดจนถึงสูงสุดดังน้ี ความตองการดานกายภาพ ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย  

ความตองการทางสังคม ความตองการเปนที่ยอมรับยกยอง และความสําเร็จในชีวิต 

Kouzes and Posner (1997 : 37) กลาวไววา ผูบริหารตองเสริมสรางกําลงัใจเพื่อทาํใหทุก

ในทีมมีสวนชวยในทํางานใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค ผูนําจะตองไมลืมหรือมองขามขวัญและกําลังใจ 

และไมลืมใหรางวัล กลาวขอบคุณ จัดงานฉลองหรือทําอะไรก็ไดที่ทําใหเขารูสึกวาเพราะพวกเขา

น้ันเองงานน้ีจึงสําเร็จข้ึนได 

สรุปไดวาการอาํนวยความสะดวกใหเกดิภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค

หมายถึง พฤติกรรมของผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมในการชวยเหลือสงเสริมบุคลากรมีความสามารถ

เพื่อจูงใจ หรือใชอิทธิพลตอเพื่อนรวมงานการที่ผูนําควรสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชาโดยการเพิ่ม

คาตอบแทนที่มีคุณคาเปนรางวัลที่เขาสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายและควรชวยใหหนทางสู

ความสําเร็จงายพอที่จะพยายามเดินไป โดยชวยลดอุปสรรคและแกปญหาของงานนอกจากน้ันควร

เพิ่มโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะความพึงพอใจในตัวผูนํา 

ขวัญและกําลังใจ  

ขวัญและกําลังใจเปนสภาพทางจิตใจ ทัศนคติ และความรูสึกที่มีผลสวนหน่ึงมาจากการ

ปฏิบัติงานรวมกับกลุมโดยอาจเกิดรวมกันเปนกลุมในแตละบุคคลได มีนักวิชาการใหความหมายไวดังน้ี 
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ความหมายของขวัญและกําลังใจ 

ไดมีนักวิชาการใหความหมายของขวัญและกําลังใจไวดังน้ี 

พระมหาวิวัฒน ปริชาโน พวกนิยม (2551 : 34) ขวัญกําลังใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจ 

ทัศนคติ หรือความรูสึกทางอารมณของผูปฏิบัติงาน ที่ต้ังใจฟนฝาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจาก สภาพของการ

ทํางานใหสามารถทํางานไดบรรลุจุดหมายขององคการ 

ผดุง วุฒิเอย (2552 : 10) ขวัญและกําลังใจ หมายถึงการแสดงออกทางภาวะจิตใจ หรือ

ความรูสึก ทัศนคติของคนในหนวยงานที่มีตองาน ตอบุคคล ตอเพื่อนรวมงาน ตอองคการที่ตนปฏิบัติอยู 

ตอความสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคการ ความต้ังใจของคนที่จะอุทิศเวลาและแรงกายของคน เพื่อ

สนองความตองการและวัตถุประสงคขององคกร 

วรรณภา กลับคง (2552 : 8) ขวัญและกําลังใจ หมายถึง สภาวะทางดานจิตใจ ความรูสึก

อารมณของบุคคลที่กอใหเกิดกําลังใจ เจตคติและความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะเปนผลใหมีความ

รวมมือในการปฏิบัติงาน 

พนิดา วรรณเวียง (2553 : 8 - 9) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพทางจิตใจ 

ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งดานบวกและดานลบ และเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เบญจมาส สมศรี (2553 : 9) ขวัญและกําลังใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจ ความรูสึกนึกคิด 

ความกระตือรือรน ความต้ังใจที่จะรวมมือรวมใจในการทํางาน ความพึงพอใจและความต้ังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

สุรเชษฐ สุวพร (2553 : 14 - 15) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความ

กระตือรือรนในการทํา งานอุทิศกายและใจในการทํางานใหแกองคกร การทุมเทความสามารถ 

ปฏิบัติงานรวมกันอยางรวมแรงแข็งขันมีพลังสัมฤทธ์ิในการทํางานรวมกันเปนทีมมีพันธะผูกพันตอ

หนาที่งานที่ปฏิบัติอยางสูง การไดรับการยอมรับจากสังคม  

ณัฎฐรัฐ จันทะโลก (2553 : 16) ขวัญและกําลังใจ หมายถึง ภาวะของจิตใจ หรือ ทัศนคติ 

หรือแรงผลักดันของบุคคล หรือบุคคลตาง ๆ ในกลุมที่จะทํางานตามวัตถุประสงคแหงการทํางาน

รวมกันของกลุมเพื่อจะตอสูกับปญหา อุปสรรคตาง ๆ อันที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว 

ซึ่งเปนองคประกอบแหงพฤติกรรมในการที่จะแสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรน ความมุงมั่น ความรัก

หมูคณะหรือความเฉ่ือยของกลุม 

จากความหมายของขวัญและกําลังใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ขวัญและกําลังใจเปน 

สภาวะของจิตใจของแตละบุคคลที่แสดงออกเปนพฤติกรรมภายใตสภาพแวดลอมหรอืสิ่งตาง ๆ ที่มีผล

ตอการปฏิบัติงาน ซึ่งขวัญและกําลังใจสามารถบงช้ีถึงความต้ังใจ ความกระตือรือรน ความต้ังอกต้ังใจ 

และความรวมมือในการปฏิบัติงานที่จะนําพางานที่ปฏิบัติไปสูความสําเร็จ 
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ความสําคัญของขวัญและกําลังใจ 

ขวัญและกําลังใจน้ันมีลักษณะเปนนามธรรม สามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของบุคคล

หรือกลุม ขวัญและกําลังใจมีความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะเมื่อขวัญและกําลังใจดี การปฏิบัติงานก็จะ

มีประสิทธิภาพสูง ผลงานที่ไดก็จะดีในทางกลับกันถาขวัญกําลังใจไมดี การปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพ

ลดลง ผลงานที่ไดก็จะไมดี ดังน้ันจึงมีผูใหคํานิยามเกี่ยวกับความสําคัญของขวัญและกําลังใจไวดังน้ี 

พระมหาวิวัฒน ปริชาโน พวกนิยม (2551 : 35 - 36) ขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เปน

เรื่องสําคัญย่ิงตอการปฏิบัติงาน ซึ่งการมีขวัญกําลังใจที่ดีจะกอใหเกิดแรงจูงใจ กําลังใจ ความรวมมือ

รวมใจและความคิดริเริ่มสรางสรรค อีกทั้งยังเสริมสรางความจงรักภักดี ความเขาใจอันดีและความ

สามัคคีซึ่งสงเสริมใหผูปฏิบัติงานอุทิศสติปญญาและกําลังความสามารถใหกับองคการ ซึ่งจะทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจ เช่ือมั่นศรัทธาในองคการที่ตนปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองพยายามทําใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญกําลังใจดีตอไป 

องคประกอบของขวัญและกําลังใจ 

ไดมีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของขวัญและกําลงัใจไวดังน้ี 

ผดุง วุฒิเอย (2552 : 12) กลาววา องคประกอบที่จะทําใหคนในหนวยงานมีขวัญและกําลัง

ข้ึนอยูกับวาหนวยงานมีวัตถุประสงคเปนที่พึงพอใจ เปนที่ยอมรับของพนักงานหรือไม คนทํางาน        

มีความพึงพอใจและภูมิใจในงานที่ตนปฏิบัติหรือไม มีความสัมพันธกันดีระหวางคน ปฏิบัติงานอยู

หรือไม สิ่งตอบแทนใหกับบุคคลที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเพียงใด การใหบําเหน็จ บํานาญ การเลื่อนช้ัน

ตําแหนงสภาพการทํางาน สุขภาพของผูปฏิบัติงาน เปนที่พอใจของพนักงาน หรือไม 

Flippo (1961 : 368 - 369 อางถึงใน มนัส วงศสีใส, 2551 : 14) พบวา ความตองการ 

ของคนงานในองคธุรกิจทั้งหลายน้ัน มีอยู 8 ประการ ซึ่งถือไดวาเปน องคประกอบของขวัญ ดังน้ี           

1) เงินเดือน 2) ความปลอดภัยในการทํางาน 3) การมีเพื่อนรวมงานที่เขากันได 4) การไดรับความ

ไววางใจที่จะปฏิบัติงานใหลุลวง 5) การไดปฏิบัติงานที่มีความสําคัญ 6) โอกาสความกาวหนา                

7) สถานที่ทางานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสิ่งดึงดูดใจตาง ๆ  

สรุปไดวา องคประกอบที่จะทําใหคนในหนวยงานมีขวัญและกําลังข้ึนอยูกับวาหนวยงาน       

มีวัตถุประสงคเปนที่พึงพอใจ เปนที่ยอมรับของพนักงาน คนทํางานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงาน      

ที่ตนปฏิบัติ มีความสัมพันธกันดีระหวางคนปฏิบัติงานอยู 

ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจ  

Moore & Burns (1962 : 72 อางถึงใน มนัส วงศสีใส, 2551 : 14) ไดกลาวถึงกําลังขวัญใจ

ในการทํางานไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกําลังขวัญประกอบดวย 

 1.  ปริมาณงาน  

 2.  สภาพในการทํางาน  

 3.  คาจาง 
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 4.  คาตอบแทน 

 5.  สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 

 6.  สัมพันธภาพกับผูบงัคับบัญชา 

 7.  ความเช่ือมั่นตอระบบการบรหิาร 

 8.  ความสามารถของผูบงัคับบัญชา 

 9.  ประสิทธิภาพของการบริหารงาน  

 10. การติดตอสื่อสาร  

 11. สถานภาพและการยอมรบั  

 12. ความมั่นคงในงาน และสัมพนัธภาพในการทํางาน  

 13. การไดรับการยอมรับ 

 14. โอกาสกาวหนา 

ณัฐพล ขันธไชย (2517 : 450 - 462 อางถึงใน สุรเชษฐ สุวพร, 2553 : 22) ไดกําหนดแนว

ทํางานในการศึกษาขวัญและกําลังใจในการทํางานโดยพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของขวัญและ

กําลังใจโดยไดปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนวความคิดของ Moore and Burns (1962) วาองคประกอบ

ของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1.  สภาพการปฏิบัติงาน 

 2.  ความเพียงพอของรายได  

 3.  ความรวมมือรวมใจ 

 4.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  

 5.  การติดตอสือ่สาร 

 6.  การยอมรับนับถือ 

 7.  ความมั่นคงปลอดภัย 

 8.  การเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน 

 9.  โอกาสกาวหนา 

 10. ความสามารถผูรวมงาน 

 11. ความสําเร็จของงาน  

 12. ความพึงพอใจในการทํางานเปนกลุม  

 13. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

 14. การอุทิศตนเพื่อสวนรวม  

 15. ความพึงพอใจในหนวยงาน  

 16. ความสอดคลองระหวางงานกับความถนัด 

 17. ความพอใจในงาน 
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 18. ความเหมาะสมของปริมาณงาน  

 19. ความยุติธรรม 

 20. เงินเดือนและสวัสดิการ 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการอํานวยความ

สะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ที่แสดงออกในการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามความตองการและความสนใจ 

สนับสนุนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา พิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม เพื่อสรางขวัญ

กําลังใจ กระจายอํานาจในการทํางาน ใหการยกยองชมเชยอยางเหมาะสม ใหความรูเรื่องการนิเทศ 

แกบุคลากร อยางเปนระบบ รวมทั้งใหคําปรึกษาและแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง

ใหดีข้ึน สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหเปนผูนําในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

การสนับสนุนใหเกิดภาวะผู นําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน (Promote Self-

Leadership Through Teamwork) 

การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน หมายถึง การที่ผูนําหรือ

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและสรางคณะทํางานใหคําปรึกษา เพื่อระดม

ความคิดระหวางผูรวมงาน และเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรค 

ตอการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ผูบริหารไดการสนับสนุน และสงเสริมบุคลากรใหมีการพัฒนางาน

โดยใชกระบวนการกลุม 

ทีมที่จะมีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของใหความสนใจตอทัศนคติและทักษะของสมาชิก

ในทีม ผูบริหารสามารถสรางทีมงาน มีการปรึกษาหารือระหวางผูรวมงาน และยึดแนวทางปฏิบัติตาม

ความรูสึกนึกคิดและติดตามกลุม เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ผูบริหารพยามยามสรางสรรคใหเกิดความรวมมือรวมใจบรรดาผูปฏิบัติงาน สรางทาทีในการเปนพวก

พองเดียวกัน สงเสริมการสรางทีมงานและคิดหาวิธีที่จะใหผูรวมงานไดรวมปฏิบัติและพัฒนางานไปสู

เปาหมาย และมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ดังน้ันผูบริหารจะตองสรางความสามัคคี      

ในคณะทํางาน ตลอดจนมีแนวทางแกปญหาและการตัดสินใจภายในคณะทํางานเปนอยางดี 

ความหมายการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน 

การสนับสนุนใหเกดิภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางานมีนักวิชาการไดใหความหมาย

ไวดังน้ี 

ธร สุนทรายุทธ (2550 : 331) ไดกลาววา การสนับสนุนและสงเสริม เปนพฤติกรรม        

การสนับสนุนและสรางความรวมมือที่มีตอสมาชิกในกลุมซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิง ผูนําที่มีประสิทธิผล

จะใหการสนับสนุน กระตุน ยกยองโดยการใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสนิใจการสงเสรมิทางอารมณ
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เปนสิ่งจําเปนทีผู่นําปฏิบัติตอสมาชิกในกลุม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรรูสึกวาเปน

ที่ยอมรับในความสําเร็จ และนําไปสูการปรับปรุงผลผลิตระยะยาว 

ยงยุทธ เกษสาคร (2552 : 182) ไดกลาววา ทีมงานตองกาวเดินไปอยางมีทิศทางโดยสมาชิก

จะตองมีความรูสึกแหงการมีทิศทางรวมกัน สมาชิกทุกคนจะตองมสีวนรวมของการเปนเจาของรวมกัน 

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของทมีงาน 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 1) ไดกลาววา ผูนําคือผูที่ไดรับการยอมรับ และยกยองจาก

บุคคลอื่น ในการดําเนินงานตาง ๆ ในองคการ ตองอาศัยบุคคลที่เปนผูนํา และมีความเปนผูนําจึงจะ

ทําใหองคการดําเนินไปอยางบรรลผุลสําเร็จตามวัตถุประสงคและนําพาหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนา 

Manz and Sims (1991 : 43) ที่กลาววา การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการ

สรางทีมงาน หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาและทีมงาน 

สามารถสรางคณะทํางานไดอยางดีใหคําแนะนําและปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดระหวางผูรวมงาน 

เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นสรางระบบปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดทั้งสรางความคุนเคย

และความเปนกัลยาณมิตร เปนกระบวนการที่ผูนําหรือผูบริหารสนับสนุน และสงเสริมบุคลากรใหมี

การพัฒนางาน โดยใชกระบวนการกลุม 

Kouzes and Posner (1997 : 168) ที่กลาวไววา ผูนําตองเหน่ียวนําชักจูงใหเกิดวิสัยทัศนรวม 

ดวยการใหภาพของอนาคตที่ดี และสดใสกวาที่เปนอยู ตลอดจนสามารถชักจูง และโนมนาวคนใหไปสู

วิสัยทัศนรวมกันได ดวยการสรางคานิยม ความสนใจ ความหวังความฝน และพลังสูอนาคตรวมกัน 

McEwan (1998 : 7) ไดกลาวไววา การสรางบรรยากาศทีมงานและการมีสวนรวม โดย

กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการวา เปนผูสรางบรรยากาศทํางานรวมกันของผูบริหารโรงเรียนครู นักเรียน 

ผูปกครองนักเรียน และกรรมการโรงเรียน เพื่อใหงานดานการศึกษาประสบผลสําเร็จ 

Daft (1994 : 247) กลาววา ปจจัยสําคัญที่ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพ คือ ปจจัยดาน

สมาชิก ปจจัยดานผูนําทีม ปจจัยดานโครงสรางของทีม ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคลในทีมและ

ปจจัยดานบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม 

สรุปไดวา การสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน หมายถึง การที่ผูนํา

หรือผูบริหารสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาและทีมงาน สามารถสรางคณะทํางานไดอยางดี

ใหคําแนะนําและปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดระหวางผูรวมงาน เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง

ความคิดเห็นสรางระบบปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน โดยการทํางานน้ันทีมงานตองกาวเดินไปอยางมีทิศทาง

โดยสมาชิกจะตองมีความรูสึกแหงการมีทิศทางรวมกัน สมาชิกทุกคนจะตองมีสวนรวมของการเปน

เจาของรวมกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของทีมงาน 

การทํางานเปนทีม 

การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหน่ึง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอื่นอีกอยางหน่ึง ทั้งสองประการน้ีตองดําเนิน         
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คูกันไป และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิด ความเห็นที่เปนอิสระ 

ปราศจากอคติ และดวยความถูกตอง ตามเหตุตามผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและ

ประโยชนที่พึงประสงคโดยครบถวน การทํางานเปนทีม ถือวาเปนหัวใจหน่ึงในการทํางานรวมกัน 

องคกรไหน บริษัทไหน หนวยงานไหน ที่สามารถสรางทีม พัฒนาทีม ใหทํางานรวมกันได องคกรน้ัน 

บริษัทน้ัน หนวยงานน้ันจะเจริญกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการ

ทํางานเปนทีมไวดังน้ี 

ความหมายการทํางานเปนทีม 

ในการดําเนินงานขององคกร ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน ทุกคนในองคการตองรูสกึวาตนอยูในทีมเดียวกัน และรวมแรงรวมใจ สําเร็จรวมกัน 

ผูบริหารจงึตองสรางทีมงานข้ึนในองคกรและกระตุนใหทุกคนมีความรูสกึวาเปนผูมสีวนรวมในฐานะที่

เปนสวนหน่ึงของทีม ทัง้น้ีมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการทํางานเปนทีม สรุปไดดังน้ี 

ธรรมรส โชติกุญชร (2552 : 36) ไดสรุปความหมายของทีมงาน ไววา เปนกระบวนการกลุม

เชนเดียวกับกลุมสัมพันธหรือกลุมพลวัต สมาชิกของกลุมมีทักษะในกระบวนการกลุม การแบงภารกิจ

กันปฏิบัติดวยความเช่ือถือและไววางใจกัน ทีมงานเกิดข้ึนไดเอง และสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนได 

เจิมจันทน ทองวิวัฒน และปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551) กลาววา การทํางานเปนทีม 

ประกอบไปดวยบุคคลที่มีความเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกันโดยตรง เพื่อการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

อยางมีคุณภาพ 

ฐานิตย เกสร (2551 อางจาก Johnson and Johnson, 1991) กลาววา การทํางานเปนทีม 

หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกันมารวมกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน  

ชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง (2554 : 33) ไดใหความหมายของการทํางานรวมกันเปนทีมน้ันควร

มีการสรางจุดหมายและรวมกันเปนเจาของงานและมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานรวมกนัเปนระยะ ทั้งการประเมนิผลตนเองและเพื่อนรวมงาน ทั้งน้ี เพื่อใหทีมงานปฏิบติังาน

ไดกาวหนา นอกจากน้ีทีมงานจะมีขอตกลงรวมกันอยางยุติธรรมใหสมาชิกทุกคนถือปฏิบัติ มีกิจกรรม

ปฏิสัมพันธใหคนไดรวมมือใกลชิดและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

วัฒนา เหลาสาย (2553) กลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางาน

รวมกัน มีปฎิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน และ      

ผูรวมทีมตางมีความพอใจในงานน้ัน มีการพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคและเปาหมาย

เดียวกัน รวมกันทํางานจนสําเร็จ และถือวาตนเองเปนสมาชิกของทีมเสมอ  

อรรณพ จีนะวัฒน และชัยพจน รักงาม (2556 : 4 - 11) ไดสรุปความหมายของการทํางาน

เปนทีมวา ทีมและการทํางานเปนทีมหมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกต้ังแตสองคนข้ึนไป     

โดยที่สมาชิกทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน และทุกคนยอมรับรวมกันที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
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Huse (1982 : 199 อางถึงใน อรรณพ จีนะวัฒน และชัยพจน รักงาม, 2556 : 4 - 11)         

ไดใหความหมายการทํางานเปนทีม ไววา เปนกลุมคนทีร่ายงานตอผูบังคับบัญชาคนเดียวกันหรือ หมายถึง 

กลุมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีหมายหมายการทํางานรวมกัน มีหนาที่สัมพันธกัน และยังหมายถึง กลุม

บุคคลที่ไมมีความสัมพันธกันอยางเปนทางการแตตองมารวมปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

เพราะงานดังกลาวไมสามารถสําเร็จไดโดยบุคคลเพียงคนเดียว 

Woodcock and Francis (1994: 1 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันทน, 2549 : 60) ไดนิยาม

วาทีมเปนกลุมบุคคลที่ตองสัมพันธกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยใหทัศนะวา

บุคคลจํานวน 50 คนไมใชทีม ถาเขาเหลาน้ันไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันและไมมีเปาหมายรวมกัน

แตจะเปนทีมตอเมื่อสมาชิกมีกิจกรรมผูกพันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

สรุปไดวา การทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกต้ังแต 2 คนข้ึนไป      

โดยที่สมาชิกทุกคนน้ันจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกันมีการวาง

แผนการทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคกร การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปน

สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญ  

ที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานทีต่องอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี การที่แตละบุคคล

มารวมกันทํางาน เพื่อนําไปสูผลสําเร็จที่มากกวาการที่พวกเขาจะทํางานเพียงลําพังและยังทําใหเกิด

การกระตือรือรน เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานในการทํางาน ความสัมพันธกันมารวมกันเพื่อ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

ความสําคัญของการทํางานเปนทีม 

การทํางานเปนทีมมีความสําคัญ นอกจากการมีสวนรวมการบริหารงานในองคกรใหประสบ

ผลสําเร็จแลว ยังชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดีตอทีมงาน และเกิดความรูสึก

เปนหมูคณะ อีกทั้งยังอาจเกิดการสรางสรรคความคิดใหม ๆ ข้ึนในการทํางาน 

ประคอง สุคนธจิตต (2551 : 2 - 3) ไดอธิบายวา การทํางานเปนทีมเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

มาก ต้ังแตสังคมระดับเล็กไปจนถึงใหญ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางทีมงานและทํางานเปน

ทีม ผูบริหารในทุกองคการใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม เน่ืองจากการทํางานเปนทีม จะตอง

ระดมความคิดและความสามารถทีแ่ตกตางกันในแตละบุคคลมาประสานสอดคลองกัน ซึ่งจะชวยให

การทํางานที่ตองใชความสามารถหลายดานดําเนินไปไดดวยดี ดังเหตุผลตอไปน้ี  

 1. มนุษยทุกคนมีความจํากัดในเรื่องพลังงาน การทํางานแตเพียงคนเดียวใหสําเร็จน้ัน

ยอมเปนการยากโดยเฉพาะในงานใหญ ๆ หรืองานที่สลับซับซอน กําลังงานเพียงคนเดียวทําไมได          

จึงจําเปนตองพึ่งพาแรงงานจากผูอื่นดวย 

 2.  มนุษยทุกคนมีความจํากัดและความแตกตางกัน ในเรื่องสติปญญา ความสามารถ      

ในการคิดจะทํางานใด ๆ หัวเดียวยอมสูหลายหัวไมได เพราะหลายหัวสามารถชวยกันคิด ชวยกันดูให

รอบคอบข้ึน 
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 3. มนุษยเปนสัตวสังคมอยูอยางโดดเด่ียวลําพังไมได จึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัย          

ซึ่งกันและกัน และมีความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธทํางานสังคมกับผูอื่น การที่มนุษยมีโอกาสที่จะอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น จึงเปนการสนองความตองการข้ันพื้นฐานที่จําเปนของมนุษย 

 4.  ลักษณะของสังคมในปจจบุัน เปนสังคมที่ตองทาํงานรวมกันในทุกระดับและทุกองคการ

หากเราไมสามารถทางานเปนทีมแลว จะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาขององคการ 

 5.  การทํางานเปนทีมใหผลงานที่ดีกวาการทํางานตามลําพังคนเดียว และสามารถทําให

ไดจํานวนผลผลิตออกมาเปนจํานวนมากกวา การทํางานแบบตางคนตางทํา 

 6.  การที่บุคคลไดมีโอกาสรวมกลุมกันทํางานเปนทีมชวยใหบุคคลไดเรียนรูจากผูอื่นซึ่ง

จะสงผลดีตอตนเอง และทีมงานตามไปดวยจากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความจําเปน 

และความสําคัญของการทํางานรวมกันเปนทีม หากมีการฝกฝนปฏิบัติตนใหสามารถทํางานรวมกับ 

ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพแลวยังมีประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวมอีกดวย 

วัฒนา เหลาสาย (2553) การทํางานเปนทีมน้ันเปนสิ่งที่เปนประโยชน อีกทั้งยังมีความสําคัญ 

ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวัฒนธรรมการทํางานของการบริหารงานภายในองคกรหรือ

หนวยงาน ใหรุดหนากาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถชวยกันทํางาน

ตาง ๆ ที่ซับซอนใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะเห็นไดวาในปจจุบันน้ีมีผูเห็นประโยชน

และไดนําความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมไปใชในการบริหารงานกันอยางแพรหลาย กระแสของการ

ทํางานเปนทีมจึงเปนที่ยอมรับและนํามาปรับใชในองคกรตาง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน  

ชาฤนี เหมือนโพธ์ิทอง (2554 : 59) ไดสรุปไดวาการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพน้ัน        

เปนสิ่งจําเปนและตองอาศัยปจจัยในหลาย ๆ ดานที่หลากหลายตามสถานการณและเวลา รวมทั้ง

จุดประสงคเพื่อเอื้ออํานวยใหทุกคนทํางานรวมกันจนเกิดผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย สมาชิกทุกคน 

มีความพึงพอใจตอผลงานที่เกิดทําใหเกิดแรงกระตุนแรงจูงใจที่ดีตอการบริหารงานและการจัดการ

กันเองข้ึนภายในทีมงาน มีการประเมินผลตลอดจนการแกไขพัฒนางานและบุคคลดวยเพื่อกอใหเกิด

การพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรดวย 

สรุปไดวา การทํางานเปนทีมมีความสําคัญ ในการทําใหสมาชิกเกิดความรวมมือกัน เกิด

ความภาคภูมิใจในการรวมกันทํางานชวยใหการบริหารงานในองคกรใหประสบผลสําเร็จ เพราะมนุษย

จําเปนตองอยูรวมกัน จําเปนตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิด

ความสําเร็จมากกวาการทํากิจกรรมน้ัน ๆ เพียงคนเดียว การทํางานเปนทีมเปนรูปแบบหน่ึงของการ

บริหารที่ยอมรับกันวาเปนการบริหารที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร เพราะการทํางาน 

เปนทีมเปนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแกปญหาและมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งจะเปนการ

เสริมสรางความสามัคคี ความรักใครและผูกพันตอองคกรอยางชัดเจน 

การทํางานเปนทีม มีความสําคัญตอองคการอยางย่ิง เน่ืองจากการทํางานเปนทีม เปนการ

รวบรวมความสามารถและทักษะของบุคคลในดานที่แตกตางกัน มารวมกันทํางาน และจะสามารถทํา
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ใหบรรลุวัตถุประสงค และนําความคิดที่สรางสรรคของแตละบุคคลมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคการ 

องคประกอบของการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ไดมีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของการทํางานเปนทีมที่มีประสทิธิภาพไวดังน้ี 

สุพิชญา ชัยโชติรานันท (2551 : 80 - 86) ไดสรุปลักษณะของทีมงานที่ดีในการวางแนวทาง

สําหรับพัฒนาการทํางาน เปนทีมไว ประกอบดวย มีเปาหมายรวมกัน มีภาวะผูนํา มีความไววางใจ 

เปดเผยและกลาเผชิญหนา มีกระบวนการทํางานที่ดี เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง มีความขัดแยง

อยางสรางสรรค ชวยเหลือกัน และเขาใจบทบาทของตนเองอยางชัดเจน 

ธรรมรส โชติกุญชร (2553 : 55) ไดกลาวถึงหลักปฏิบัติในการทาํงานเปนทมีที่มีประสิทธิภาพไว 

ประกอบดวย ทีมตองมีอุดมการณที่แนนอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ ถือความถูกตอง ซึ่งไมจําเปนตอง

ถูกใจ ประนีประนอม อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับเมื่อทําผิด อยาพยายามเอาเปรียบกัน ถือวาทุกคน   

มีความสําคัญเทากัน เคารพสิทธิและเสรีภาพสวนตัวของผูอื่น อยาเดนแตผูเดียว ตองเดนทั้งทีม ถือวา

ปญหาที่เกิดข้ึนเปนของธรรมดา “No problem No progress” เมื่อมีปญหาหรือไมพอใจอะไร        

อยาเก็บไวหรือนําไปพูดลับหลังแตใหนําปญหาน้ันมาพูดใหเขาใจ รูจักแบงงาน และประสานกัน           

มีความเปนอิสระในการทํางานพอสมควร 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2553 : 284) ไดกลาววา ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ทีมที่สามารถ

ทํางานไดบรรลุผลตามเปาหมาย การมีความคิดใหม ๆ การปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดข้ึนจากการทํางาน มีขอผูกพันกันในการทํางานเปนทีมเพือ่ใหบรรลุเปาหมายขององคการ การทํางาน

เปนทีมเนนที่การใหความสําคัญกับคน ไดแก การใหสมาชิกในทีมงานมีความพึงพอใจ การทําใหเกิด

ความเช่ือถือไววางใจระหวางสมาชิกในทีมงานและการบริหารของผูบริหารในองคการ มีการสื่อสารที่ดี

ระหวางสมาชิกในทีมงาน การทําใหความขัดแยงลดใหนอยลงใหมากที่สุด มีการแกไขปญหาอุปสรรค

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางการรับรูในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกในทีมงาน 

สรุปไดวา องคประกอบของการทาํงานเปนทีมทีม่ีประสทิธิภาพ ทีมงานที่มีประสทิธิภาพ คือ 

ทีมที่สามารถทํางานไดบรรลุผลตามเปาหมาย การมีความคิดใหม ๆ การปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการทํางาน มีขอผูกพันกันในการทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ การทํางานเปนทีมเนนที่การใหความสําคัญกับคน 

ลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการทํางานรวมกันเปนทีมงานที่มีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองรูและเขาใจ

ถึงลักษณะของการทํางานที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของทีมงานของปารคเกอร ซึ่งมีคุณลักษณะ   

12 ประการ ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพแนวใหม (Parker, 1990 : 16) ดังน้ี 
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 1.  มีความชัดเจนของวัตถุประสงค สมาชิกของทีมงานจะตองกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน 

เพื่อจะไดกําหนดแนวทํางานในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมที่สุด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร โดยสมาชิกของทีมงานควรจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนรวมกันดังน้ี 

สนับสนุนใหสมาชิกของทีมงานกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน รวมไปถึงการกําหนดพันธกิจ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่ตองการ โดยจะตองทํางานทบทวนวิสัยทศันน้ันเปนระยะ ๆ  จัดทําตารางกิจกรรม และ

ภารกิจหลัก เพื่อเปนกรอบในการทํางาน มั่นใจวา สมาชิกของทีมงานทุกคนไดมีสวนรวมอยางแทจริง   

จูงใจและผลักดันใหทีมงานปฏิบัติงานที่มุงมั่นไปสูวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.  บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง การทํางานเปนไปอยางเรียบงายไมเปน

ทางการบรรยากาศอบอุน สบาย เปนกันเอง ไมมีทีทาวาจะเบื่อหนายการทํางาน เมื่อถึงเวลาประชุม

ทุกคนมาพรอมเพรียงกันดวยใบหนาที่ย้ิมแยมแจมใส มีความกระตือรือรน สมาชิกของทีมงานสามารถ

ชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ไมเปนทางการได ดังน้ี เตรียมสิ่งของจําเปนสําหรับทีมงานโดย

ไมตองรองขอแสดงความยินดีดวยความเต็มใจจริงใจ เมื่อทีมงานทํางานประสบความสําเร็จ แนะนําให

สมาชิกของทีมงานทุกคนรูจักกัน และมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความใกลชิดสนิทสนม         

ใชอารมณขัน เพื่อชวยลดความเครียด เวลาบรรยากาศตึงเครียด 

 3.  การมีสวนรวม สมาชิกของทีมงานควรมีบทบาท ในการมีสวนรวมในการทํางาน  

โดยเขารวมในกิจกรรมและการอภิปรายตาง ๆ อยางมีคุณภาพ ซึ่งการมีสวนรวมน้ีอาจแสดงออกให

รับรูทางวาจา หรือทาทาง เชน การพยักหนา การจดบันทึก หรือทีมงานมีการเตรียมการประชุม

รวมกัน โดยแบงหนาที่การทํางาน เชน สมาชิกของทีมงานบางคนจัดเตรียมหองประชุมดานอุปกรณ 

ไมโครโฟน เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ทั้งน้ี การมีสวนรวมของทีมงานสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน ดังน้ี จัดการมีสวนรวมเฉพาะกิจกรรม หรือเรื่องที่กําลังพิจารณาเทาน้ัน แทรกแซงเมื่อการมี

สวนรวมไมเกี่ยวของกับงานที่ดําเนินการ สนับสนุนและย่ัวยุใหสมาชิกทีมงานที่น่ิงเฉยไดมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น กลาพูดและกลาแสดงออกเมื่อความคิดเห็นที่แตกตางจากสมาชิกสวนใหญของทีมงาน 

 4.  การรับฟงซึ่งกันและกัน สมาชิกต้ังใจฟงการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นอยางต้ังใจ

คิดพิจารณาไตรตรองถึงสิ่งที่ไดรับฟงและสงวนทาทีที่จะวิพากษวิจารณในการน้ี สมาชิกของทีมงาน

สามารถสงเสริมการรับฟง ซึ่งกันและกันได สรุปไดดังน้ี สงวนคําวิพากษวิจารณและความคิดเห็น      

ตาง ๆ ไวกอน จนกวาจะมีการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลว เต็มใจรับรูขอมูลและความ

คิดเห็นตาง ๆ แมอาจจะไมสอดคลองกับภารกิจและพันธกิจของทีมงาน อธิบายความหมาย หรือ    

แปลความหมายเรื่องที่รับฟงใหสมาชิกของทีมงานเขาใจ สรุปและยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกัน         

ของสมาชิกทีมงาน 

 5.  ความไมเห็นดวยในทางบวก ในการทํางานรวมกันสมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง แมจะเปนความคิดเห็นที่แตกตางกับสมาชิกคนอื่นก็ตาม 
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ฉะน้ัน เพื่อใหการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จ สมาชิกของทีมงานจะตองสามารถสื่อสารความ

คิดเห็นที่แตกตางกันเหลาน้ี ใหสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมงานไดรับรู การรับรูของสมาชิกเปนลักษณะ

การยอมรับจุดตางและแสดงจุดรวม มีการมองวาความหลากหลายตาง ๆ เปนจุดแข็งของทีมงาน 

สมาชิกตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางานบวก ทุกคนคิดตรงกันวาการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

ที่แตกตางกัน จะนําไปสูความเปนปกแผนของทีมงานไดในที่สุด โดยสมาชิกทีมงานสามารถสราง

บรรยากาศของการแสดงความไมเห็นดวยในทางบวกไดโดยวิธีตอไปน้ี ใชวิธีการวิเคราะหความคิดเห็น

ที่แตกตางกันอยางมีระบบ สมาชิกมีความยืดหยุนและเปดกวางรับฟงความคิดเห็นทุกประเด็น ใช

อารมณขันแทรกแซงการแสดงปฏิกิรยิาที่เปนศัตรู ยอมรับทาทีที่สงบถาความคิดเห็นที่นําเสนอไมไดรบั

การยอมรับจากทีมงาน 

 6.  ความเห็นพองกัน เปนเทคนิคการหาขอยุติเกีย่วกับปญหา ความคิดหรือการตัดสินใจ

ซึ่งแสดงออกถึงความมีสมานฉันทและความมีเอกภาพของทีมงาน แตตองไมไดมาจากการออกคะแนน

เสียง สมาชิกไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับเรื่องตาง ๆ อยางเปนเอกฉันท อาจจะมีสมาชิกบางคนอาจ 

ไมเห็นดวยกับขอสรุปสุดทาย แตสามารถยอมรับไดและเต็มใจที่จะรับกติกาปฏิบัติตามมติของทีมงาน 

ความเห็นพองจะทําไดงายข้ึนถาสมาชิกทีมงานมีลักษณะดังน้ี รับฟงเหตุผลและแสวงหาขอมูลในการ

ตัดสินใจ ไมสนับสนุนการใชเสยีงขางมากโดยวิธีลงคะแนนเสียง สรุปและทดสอบการตัดสินใจของกลุม

เปนระยะ ๆ เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความเห็นพองกันของทีมงานถึงแมวาจะไมเห็นดวยก็ตาม 

 7.  การสื่อสารที่เปดเผย เปนการเจรจาติดตอระหวางทีมงาน ที่บรรยากาศจะเต็มไป

ดวยความเปดเผย จริงใจตอกันมีความเช่ือมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน สมาชิกทีมงานสามารถ

สนับสนุนใหมีการสื่อสารที่เปดเผยโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันดวยความจริงใจและ

เปดเผย เต็มใจและพรอมที่จะชวยเหลือสมาชิก ผูตองการความชวยเหลือ รับรูความรูสึกที่อึดอัดใจ

ของสมาชิก และตอบสนองความรูสึกน้ัน ในทํางานบวกมีการพึ่งพาอาศัยกัน และสมาชิกมีความผูกพัน

และรับผิดชอบตองาน 

 8.  บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน เปนการมอบหมายงานที่ระบุไวในคํา

พรรณนาลักษณะงาน บทบาทในที่น้ีไมจํากัดเฉพาะภารกิจของงานเทาน้ัน แตจะรวมถึงความคาดหวัง

ของบุคคลอื่นที่มีตองานน้ันดวย เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาของความขัดแยงดานบทบาททีมงานตองมี

กระบวนการวิเคราะหความชัดเจนของบทบาท เพื่อใหทุกคนทุกฝายไดมีความเขาใจตรงกัน การกําหนด

บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกปฏิบัติดังน้ี ผลักดันให

ทีมงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวในระดับสูง มีความเต็มใจปฏิบัติงานที่อยูนอกเหนือบทบาท

ที่กําหนดไวในบางโอกาสเมื่อมีความจําเปนมั่นใจวามีการมอบหมายงานใหแกทีมงานอยางเสมอภาค   

มีการอภิปรายและตอรองดานบทบาทที่คาดหวังของสมาชิกแตละคนอยางเปดเผย 
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 9.  ภาวะผูนํารวม ภาวะผูนําของทีมงานจะไมจํากัดอยูเฉพาะผูนําที่เปนทางการเทาน้ัน

แตทุกคนจะตองมีภาวะผูนํารวมกลาว คือ สมาชิกจะตองแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่สงเสริมการทํางาน 

และพฤติกรรมที่ธํารงรักษาความสัมพันธของทีมงาน ซึ่งพฤติกรรมทั้งสองดานจะชวยใหการทํางาน

ของทีมประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคหรือ สามารตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10. ความสัมพันธกับภายนอก สมาชิกตองการความรวมมือจากสมาชิกภายนอก เพราะ

บุคคลภายนอกจะใหขอมูลยอนกลบัดานการปฏิบัติงานที่มคุีณคาใหกับทีมงาน นอกจากน้ียังเปนแหลง

ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ บุคลากร และการประชาสัมพันธสมาชิกทีมงาน

สามารถชวยทีมงานสรางความสัมพันธที่ดีกับภายนอกไดโดย ปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบของ

สายงานใหสมบูรณ ใหเกียรติและยกยองความรวมมือจากฝายตาง ๆ ที่ใหความรวมมือ ชวยเหลืองาน

ตาง ๆ จนประสบความสําเร็จ 

 11. รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย ทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวยสมาชิก

ของทีมงานที่มีความสามารถ หรือมีแนวคิดในการทํางานที่แตกตางกันออกไปอยางนอย 4 รูปแบบ คือ 

สมาชิกที่ยึดการทํางานเปนหลัก สมาชิกที่ยึดเปาหมายเปนหลัก สมาชิกที่เนนกระบวนการเปนหลัก 

และสมาชิกที่มุงวิธีการเปนหลัก จุดเนนที่หลากหลายชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของทีม 

 12. การประเมินผลตนเอง เปนการตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใด และ  

มีอะไรบางที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน อาจดําเนินการโดยแบบที่เปนทางการหรือไมเปน

ทางการก็ได เปาหมายหลักเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน และแสวงหาแนวทางานปรับปรุง หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน วิธีการที่ใชกันทั่ว ๆ ไป คือ ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรมใหสมบูรณอภิปราย

เกี่ยวกับแตละหัวขอใหชัดเจน แสวงหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

สรุปไดวา การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพน้ันทีมตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีบรรยากาศ

การทางานที่ไมมีพิธีรีตอง สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแสดง

ความไมเห็นดวยในทางบวก ความเห็นพองตองกัน มีการสื่อสารที่เปดเผย สมาชิกแสดงบทบาทและ

การมอบหมายงานที่ชัดเจน มีภาวะผูนํารวม มีความสัมพันธกับภายนอก มีรูปแบบการทํางาน               

ที่หลากหลาย และมีการประเมินผลตนเอง สิ่งเหลาน้ีจะสามารถทําใหการทํางานของทีมประสบ

ความสําเร็จไดเปนอยางดี  

จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการสนับสนุนใหเกิด

ภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่แสดงออก

ในการสงเสริมแนะนําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน สามารถสรางคณะทํางานไดดี มีการ

ปรึกษาหารือระดมความคิดระหวางผูรวมงาน จัดใหมีการประชุมทีมงานสม่ําเสมอ กระตุนใหเกิด

ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน สรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจในหมูคณะ อันจะสงผลใหเกิด

ความพึงพอใจและการมีมิตรภาพที่ดี ตลอดทั้งสรางความคุนเคยและความเปนกัลยามิตรที่ดี สงเสริม
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ใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลภายในกลุม 

บุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถแกไขขอขัดแยงไดอยางสรางสรรค 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง (Facilitate Self-Leadership 

Culture) 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 21) กลาววา มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

ซึ่งเปนตัวบงช้ีที่สําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารทางการศึกษา โดยระบุสมรรถนะ         

ของผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรูไวอยางชัดเจน 

ความหมายการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเองมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

Manz and Sims (1991 : 38) ที่กลาววา การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรม       

ของผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือผูบริหารมีพฤติกรรมในการสรางความพึงพอใจสรางระบบ

ความคิดใหบุคลากรเกิดความรักความศรัทธา ความประทับใจ ความภักดีและผูกพันตอหนวยงาน  

เปนกระบวนการที่ผูนําหรอืผูบรหิารสรางแรงจูงใจใหกําลงัใจ มีการเสริมแรงใหแกบุคลากร เพื่อใหเกิด

ความรูสึกในการเปนเจาของ และการมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานกระตุนใหบุคลากรสราง

ความสัมพันธอันดีตอกัน ทําใหทุกคนในหนวยงานรูหนาที่การงานของตนเอง และความสัมพันธกับ 

คนอื่นเชนเดียวกัน มีการทํางานรวมกันเสมือนญาติ ปลูกฝงใหบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ และ

ความสามารถ ตลอดจนระเบียบ วินัย ประเพณี ความเช่ือคานิยม และบรรทัดฐานการทํางาน            

ที่พึงปรารถนาในรูปแบบตาง ๆ ผูนํา หรือผูบริหารมีพฤติกรรมที่จะอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร

ในดานตาง ๆ เพื่อใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน กลาวคือ เสนอแนะแนวทางในการจัดหาสวัสดิการ          

จัดสภาพสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศที่อํานวย จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สงเสริม

ใหบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประเพณี และคานิยมอันดีงาม อันกอใหเกิดความรัก ความศรัทธา

ตอหนวยงาน ทําใหเปนผูที่มีวัฒนธรรมที่ดีสรางศักยภาพในการเปนผูนําของ อันสงผลใหการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพในที่สุดก็สามารถพัฒนาหรือสรางบุคลากรใหเปน

ผูนํารุนใหมเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ รวมทั้งพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพของสังคม 

Blas and Blase (2001 : 112) ที่กลาวไววา ภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของครูในหองเรียนอยางมากในการใหความรู ความรูสึก และพฤติกรรมโดยใหขอเสนอแนะวาผูบรหิาร

ควรใชผูนําแบบวิชาการ ที่เนนเรื่องการเรียนการสอนมากทีสุ่ดการสรางวัฒนธรรมการเรยีนรู การวิเคราะห

การวิพากษ มีการตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและการสรางขอตกลงของกลุมและ

องคการ 
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McEwan (1998 : 205) ไดกลาวไววา การพัฒนาเพื่อสูความเปนภาวะผูนํา ผูนําจะตอง

สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่มุงการเรียนรู การนิเทศการสอนของครูการเย่ียมช้ัน

เรียนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น ยกยองใหกําลังใจครูหลังจาก

เย่ียมช้ันเรียน 

Ireland and Hitt (1999 : 43) ไดกลาววา ผูนําจะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริม

วัฒนธรรมที่ประสิทธิผลอยางย่ังยืนขององคการ ดวยการกระตุนและเปดโอกาสแกทุกคนใหใชพลังรวม

ขับเคลื่อนองคการ ทั้งน้ีผูนําที่มีความเขาใจจะสามารถพัฒนาธํารงรักษาวัฒนธรรมขององคการไวได 

ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางใหเกิดความสําเร็จตอองคการที่อยูภายใตบริบทความสลับซับซอน

ของเศรษฐกิจใหม 

Nahavandi (2000 : 208) กลาววา ผูนําควรแสวงหาโอกาส ความทาทายและการริเริ่ม

สรางสรรคจากภายนอก ในขณะที่การดําเนินงานภายในองคการจะสรางระบบโครงสรางแบบหลวม ๆ 

ที่มีความยืดหยุน มีลักษณะเปดกวาง เนนวัฒนธรรมองคการดวยคานิยมการมสีวนรวมและการเปดเผย 

เปนการสรางโอกาสใหม ๆ ใหกับองคการ 

สรุปไดวา การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง หมายถึง การที่ผูนําหรือ

ผูบริหารมีพฤติกรรมในการสรางความพึงพอใจสรางระบบความคิดใหบุคลากรเกิดความรักความศรัทธา 

ความประทับใจ ความภักดีและผูกพันตอหนวยงาน โดยผูนําจะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริม

วัฒนธรรมที่ประสิทธิผลอยางย่ังยืนขององคการ ดวยการกระตุนและเปดโอกาสแกทุกคนใหใชพลังรวม

ขับเคลื่อนองคการ 

วัฒนธรรมองคกร 

การศึกษาองคกรทั้งองคกร ภาคราชการ และองคกร เอกชนเปนที่ยอมรับกันวาองคกรเปน

หนวยชีวิตเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ องคกรแตละองคกรจึงมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ

ขององคกรเฉพาะ ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละองคกร ไมมีองคกรใดที่มีความเหมือนกันโดย

สิ้นเชิง แมวาจะเปนองคกรที่ทําหนาที่เหมือนกัน เชน ธนาคาร มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล 

หรือหนวยงานในเครือเดียวกันก็ตาม เชน กลุมบริษัทในเครือตาง ๆ ลักษณะเฉพาะขององคกร ซึ่งเปน

บุคลิกหรือนิสัยขององคกรเหลาน้ี เรียกวา วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ซึ่งในทาง

การบริหารมีความเช่ือกันวา องคกรที่มีวัฒนธรรมตางกันจะสงผลกระทบถึงผลงานขององคกรและ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน1 องคกรจํานวนมากจึงพยายามที่จะสรางวัฒนธรรมและ

แสวงหาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับหนวยงานของตนเพื่อสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกร

ใหดีข้ึน และใหองคกรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสงูข้ึน ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมการบริหารจงึตอง

เขาใจถึงวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินงาน การแสดงออก และตอบตอสิ่งตาง ๆ 

ขององคกร (วันชัย มีชาติ, 2551: 269) 
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ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

คําวา วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) กับคําวาวัฒนธรรมของบริษัท (Corporate 

Culture) มักเปนคําที่กลาวถึงและใชแทนกันอยูเสมอ การพิจารณาถึงความหมายของวัฒนธรรม

องคกรในสวนน้ีจะพิจารณาถึงความหมายของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองคกร ดังน้ี 

Kroeber and Kluckhorn (1994 : 61) ใหความหมายวัฒนธรรมวา หมายถึงรูปแบบ          

ที่สมํ่าเสมอของพฤติกรรมทั้งที่เห็นโดยชัดแจง และสิ่งที่อยูภายในซึ่งทําใหมนุษยแตกตางกันในแตละ

กลุม รวมทั้งสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ประเพณี ความคิดและคุณคาตาง ๆ ซึ่งวัฒนธรรมจะประกอบไปดวย

คุณลักษณะ 5 ประการ 

 1.  สามารถที่จะเรียนรูได (Learned) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สามารถสราง สงผานหรือ

ถายทอดโดยการเรียนรู สังเกตและจากประสบการณ 

 2.  มีลักษณะรวมกัน (Shared) ในแตละกลุมคน กลาวคือ วัฒนธรรมจะเปนสิ่งที่คน       

ในกลุมคนและสังคมยอมรับรวมกัน 

 3.  สามารถถายทอดและสงผานในแตละรุนได (Tran generational) วัฒนธรรมจะ

สามารถสั่งสมและสงตอไปยังคนรุนหลังตอ ๆ ไปได 

 4.  มีอิทธิพลตอการรับรู (Influences Perception) วัฒนธรรมจะเปนเครื่องกําหนด

และสรางรูปแบบของพฤติกรรมและกําหนดมุมมองและการรับรูโลกของคน 

 5.  การปรับตัว (Adaptive) วัฒนธรรมจะข้ึนอยูกับบุคคลและความสามารถของคน        

ในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว 

วัฒนธรรมองคกรเปนสิง่ทีค่นสวนใหญในองคกรตางใหการยอมรับและยึดถือปฏิบัติกัน และ

เปนแบบอยางในการปฏิบัติของคนรุนหลังตอไป เพื่อใหทุกคนทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคกรที่วางไว 

Schein (1983 อางถึงใน ไพลิน สัญญพันธ, 2549 : 48) กลาววา วัฒนธรรม องคกรหมายถึง 

ลักษณะและวิธีการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวมภายใตสภาวะแวดลอมที่กําหนดให 

ซึ่งลักษณะและวิธีการดําเนินงานดังกลาวน้ัน ผูกอต้ังองคกรหรือผูนําในองคกรเปนผูกําหนด 

Daft (1994 : 317) ใหความหมายวา เขาใจและวิธีคิด (Way of Thinking) รวมกันของคน

ในองคกร และถายทอดใหแกสมาชิกใหม วัฒนธรรมจะทําใหเกิดความรูสึกเปน สวนหน่ึงขององคกร

เกิดความผูกพัน และเปนสวนหน่ึงของคานิยมและความเช่ือขององคกร 

อมรา พงศาพิชญ (2537 : 1) ใหความหมายวา วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน กําหนดข้ึน 

มิใชสิ่งที่มนุษยทําตามสัญชาตญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของข้ึนใหหรืออาจเปนการกําหนด

พฤติกรรมและหรือความคิดเห็นตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน 

Gordon, et al. (1990 : 621) ใหความหมายวัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)       

วาเปนระบบคานิยม ความเช่ือและพฤติกรรมรวมกันของคนในองคกร ซึ่งจะเกี่ยวกับการจัดโครงสราง
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ในการสรางบรรทัดฐานของกลุม วัฒนธรรมจะชวยใหบุคคลรูวา เขาจะตองทําอะไรและตองประพฤติ

หรือมีพฤติกรรมอยางไร 

Schermerhorn, Hunt and Osborn (1997 : 267) ใหความหมายวา วัฒนธรรมองคกร 

(Organizational or Corporate Culture) หมายถึง ระบบของ กิจกรรม คานิยม คุณคา และความ

เช่ือรวมกัน ซึ่งพัฒนาข้ึนในองคกรและใชเปนแนวทางในการ กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 

จากความหมายตาง ๆ ที่กลาวมา เราสามารถสรุปความหมายของวัฒนธรรมองคกรวา           

เปนสิ่งสรางข้ึนในองคกร ซึ่งสิ่งที่แสดงออกอยางชัดแจงสามารถจับตองได และสิ่งที่ซอน อยูภายใน 

วัฒนธรรมเปนระบบคุณคาเปนระบบคุณคา และความเช่ือรวมกันขององคกร องคกร ทุกองคกรจะ

สรางและพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองและแสดงถึงวัฒนธรรมผานการทํางาน การประพฤติปฏิบัติ         

ของสมาชิกในองคกร ตลอดจนผานโครงสรางองคกร การออกแบบและจัดสํานักงานองคกร 

ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 

วัฒนธรรมองคกรจะมีลักษณะสําคัญในการศึกษาหรือพิจารณาเชนเดียวกับการศึกษาบุคลิก 

หรือลักษณะนิสยัของบุคคล เชน เราอาจพิจารณานิสัยของบุคคลจากความใจรอน ใจเย็น สุภาพ เปนมิตร 

หวาดระแวง วิตกกังวล เปนตน สวนลักษณะของวัฒนธรรมองคกรจะประกอบดวยลักษณะ ดังน้ี 

Robbins (1983 : 237) ไดกลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคกร ประกอบดวย ลักษณะ 

15 ประการ คือ 

 1. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกลาเสี่ยง (Innovation and Risk Taking; Risk 

to Lerance) เปนระดับของการสนับสนุนใหพนักงานประดิษฐคิดคนหรือริเริ่มสิ่งใหม ๆ ตลอดจน    

มีความกลาเสี่ยงในการปฏิบติังานหรอืตัดสนิใจในองคกร ความรับผิดชอบ อิสระ เสรีภาพในการคิดคน

หรือริเริ่มสิ่งใหม ๆ ที่องคกรเปดโอกาสใหบุคคล 

 2.  การใหความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail) คือ การที่พนักงานให

ความสําคัญในรายละเอียดการดําเนินการในองคกรเพียงไร กลาวคือ องคกรมุงหวังใหพนักงาน

ปฏิบัติงานตาง ๆ โดยใหความสําคัญกับความถูกตองในรายละเอียดตาง ๆ  

 3.  การมุงผลสําเร็จหรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดับของการที่ผูบริหาร         

ในองคกรใหความสําคัญกับผลสําเร็จ หรือผลงานขององคกรมากกวากระบวนการหรือวิธีการในการ

บรรลุผลดังกลาวเปนการพิจารณาวาองคกรเนนผลงานหรือวิธีการในการทํางาน 

 4.  การใหความสําคัญกับบุคคล (People Orientation) การตัดสินใจหรือดําเนินการ

ตาง ๆ ในองคกรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอบุคคลในองคกรมากนอยเพียงไร เปนการพิจารณาถึง

ลักษณะขององคกรดานการใหความสําคัญของบุคคล 
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 5. การทํางานเปนทีม (Team-Orientation) องคกรมีการออกแบบงานหรือจัด รูปงาน

ที่ใหการทํางานมีการรวมกันทํางานในรูปทีมงานมากกวาใหบุคคลแตละคนทํางานโดยอิสระหรือเนน

การทํางานรายบุคคล 

 6.  การทํางานเชิงรุก (Aggressiveness) องคกรใหความสําคัญกับระดับของการแขงขัน

และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองคกรมากนอยเพียงใด องคกรกระตุนหรือเนนการแขงขัน

มากกวาการปลอยใหทุกอยางดําเนินไปเรื่อย ๆ หรือตามยถากรรมมากนอยเพียงไร 

 7. ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการใหความสาํคัญกับการรักษาเสถียรภาพ

และสภาพเดิมขององคกรมีมากนอยเพียงไร 

 8.  ทิศทางขององคกร (Direction) การปฏิบัติงานขององคกรมีการกําหนดเปาหมาย

และผลการปฏิบัติงานไวชัดเจนมากนอยเพียงไร 

 9. บูรณาการในองคกร (Integration) คือ ระดับของการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

หนวยงานยอย ๆ ในองคกร การสนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานยอย การปฏิบัติการ

ที่สอดคลองกลมกลืนกันของหนวยงานยอยในองคกร 

 10. การสนับสนุนจากผูบริหาร (Management Support) ไดแก ระดับของการใหการ

ชวยเหลือ และสนับสนุนตอผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร 

 11. การควบคุม (Control) ไดแก การที่องคกรมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการ

บังคับบัญชาโดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 

 12. การเปนสวนหน่ึงขององคกร (Identity) คือ ระดับของการที่สมาชิกในองคกรมีความ

เช่ือหรือเห็นวาตนเปนสมาชิกขององคกรและมององคกรทั้งองคกรในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะ

หนวยงานของตน 

 13. ระบบการใหรางวัล (Reward System) ไดแก การที่องคกรมีระดับของการใหรางวัล

จากผลงานของพนักงานมากกวาการใหรางวัลจากความสนิทกัน ระบบอาวุโส หรือความชอบสวนตัว 

 14. การจัดการกับความขัดแยง (Conflict Tolerance) คือ ระดับของการที่องคกร

สนับสนุน ใหผูปฏิบัติงานสามารถวิพากษวิจารณและจัดการความขัดแยงอยางเปดเผย 

 15. รูปแบบการติดตอสื่อสาร (Communication Pattern) ไดแก ระดับของความเปน

ทางการในการติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 

ลักษณะทั้ง 15 ประการน้ีจะเปนปจจัยหรือแนวทางในการพิจารณาถึงวัฒนธรรมองคกรวา 

องคกรมีบุคลิกเฉพาะขององคกรหรือมีวัฒนธรรมอยางไร 

ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร 

การศึกษาและอธิบายวัฒนธรรมองคกรมีแนวความคิดที่ใชในการอธิบายวัฒนธรรมองคกร 

หลายแนวคิด ในสวนน้ีจะพิจารณาถึงแนวความคิดตาง ๆ ในการอธิบายวัฒนธรรมองคกร ดังน้ี 
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Deal and Kennedy (1991 : 461) ศึกษาวัฒนธรรมองคกรโดย เช่ือวา หนวยงานที่ประสบ

ความสําเร็จจะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรงและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งสมาชิกในองคกรถือวาตนเอง

เปนสวนหน่ึงของเปาหมายองคกร และพยายามทีจ่ะบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งจะแตกตางจากองคกร

ที่มีวัฒนธรรมที่ออนแอ วัฒนธรรมจะกําหนดการดําเนินการขององคกร เชน การกําหนดนโยบาย  

การตัดสินใจ การกําหนดแบบธรรมเนียมตาง ๆ ตลอดจนถึงสงผลตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งไดแบง

ปจจัยที่กําหนดวัฒนธรรมองคกรออกเปน 2 ปจจัย คือ ความเสี่ยง (Risk) ในกิจกรรมของบริษัทหรือ

องคกรวากิจกรรมขององคกรดังกลาว มีความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงไร และความเร็วในการไดขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) ในสิ่งที่องคกรกระทําหรือความรวดเร็วในการทราบผลการปฏิบัติงานขององคกร 

ซึ่งจากการพิจารณาถึงความเสี่ยงในกิจกรรมขององคกรและความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับน้ี 

สามารถแบงประเภทของวัฒนธรรมองคกรไดเปน 4 ประเภท 

 1.  วัฒนธรรมแบบคนใจรอน (Tough-Guy Culture) เปนวัฒนธรรมที่ประกอบดวย       

ผูที่กาวหนามาจากการปฏิบัติงานที่มคีวามเสี่ยงสูงและรูผลการปฏิบัติงานรวดเรว็ ซึ่งมีลักษณะของการ

เจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยอยางรวดเร็ว องคกรจะชอบเสี่ยงและเห็นผลของการเสี่ยงเร็วเหมือนนักพนัน 

ผลสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรอาจเกิดข้ึนในช่ัวขามคืน องคกรจะสนับสนุนคนที่ชอบเสี่ยงและ       

มีคานิยมในการแขงขันคนในองคกรจะตองเปนคนที่ตอสู และทํางานในเชิงรุก ในองคกรที่มีวัฒนธรรม

แบบน้ีมักจะมีประเพณีเพื่อเปนกรอบในการทํางานและเพื่อปองกันตนเองไมใหถูกมองวาทํางาน        

ไมรอบคอบ องคกรจะกระตุนใหคนทํางานจากการแขงขัน แตขณะเดียวกันองคกรก็จะเกิดปญหา         

ในการทํางานเพื่อผลระยะยาว เพราะคนในองคกรมักจะใหความสําคัญกับงานที่เห็นผลเร็วหรือใหผล

ระยะสั้นมากกวา องคกรที่มีวัฒนธรรมแบบคนใจรอนน้ีอาจสะทอนโดยการทุกคนแตงกายทันสมัย 

ชอบเลนกีฬาประเภทเดียว คนในองคกรชอบวางตัวเหนือผูอื่น และเมื่อมีการมาติดตอ พนักงานตอนรับ

อาจไมสนใจผูมาติดตอเลย องคกรที่มีวัฒนธรรมแบบคนใจรอนมักจะไดแก บริษัท กอสราง กิจการ

เครื่องสําองค กิจการโฆษณา งานที่ปรึกษา งานบันเทิง ซึ่งการทํางานตองแขงขันกับ เวลา และ           

อาจเกิดสําเร็จหรือลมเหลวในงานไดตลอดเวลา 

 2.  วัฒนธรรมแบบงานหนักและรกัสนุก (Work Hard Play Hard Culture) เปนวัฒนธรรม 

ที่คนทํางานแบบงานเปนงาน เลนเปนเลน เอาจริงเอาจังกับงาน ขณะเดียวกันก็สนุกสนานหรือเลน

อยางเต็มที่ ความเสี่ยงในกิจกรรมขององคกรมีนอยแตการทํางานขององคกรสามารถรูผลไดเร็ววา 

ประสบความสําเร็จหรือไม ผูที่ประสบความสําเร็จมักจะเปนผูที่ขยัน หมั่นเพียร ทํางานหนัก และ

ทํางานไดดีทั้งในสวนตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ในองคกรที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีพนักงานมักจะมีความ

เปนกันเอง เปนมิตร ชอบพบปะผูคนและสนุกสนาน องคกรจะมีการพบปะสังสรรคของพนักงาน 

องคกรจะทําใหคนต่ืนตัว และเรงทํางานที่อยากรูผลเร็ว ซึ่งการเรงทํางานอาจสงผลกระทบถึงคุณภาพ

ของงานได องคกรที่มีวัฒนธรรมแบบงานหนักและรักสนุกน้ีอาจเห็นไดจากการที่พนักงานแตงตัวธรรมดา

เหมือนชนช้ันกลาง ชอบอยูบานที่มีบริเวณ ชอบเลนกีฬาเปนทีม เชน บาสเกตบอล ชอบใชคํายอ      
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ในการพูดคุย ใหความสําคัญกับผูอื่น เชน หากมีนัดกับผูอื่นก็มักจะมารอรับ และมีความสัมพันธอันดี

กับเพื่อนรวมงาน องคกรที่มักจะมีวัฒนธรรมแบบน้ี ไดแก ธุรกิจการขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร บริษัท

แบบ Franchise 

 3.  วัฒนธรรมการเอาบริษัทเปนเดิมพัน (Bet Your-Company Culture) เปนวัฒนธรรม

ที่การตัดสิใจมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของบริษัทมาก และการทํางานรูผลของความสําเร็จหรือ

ลมเหลวชา การทํางานเสี่ยงแตกวาจะทราบผลของการเสี่ยงตองใชเวลามากและอาจแกปญหาตาง ๆ 

ไมทันกาล ทําใหองคกรลมเหลวได การตัดสินใจจึงเหมือนกับการนําองคกรไปเดิมพัน การตัดสินใจ

พลาดเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งอาจหมายถึงการลมสลายขององคกรได การตัดสินใจที่ถูกตอง       

จึงมีความสําคัญมากในองคกรประเภทน้ี องคกรและสมาชิกในองคกรจะยอมเสียเวลาในการตัดสินใจ

เรื่องตาง ๆ มากเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด องคกรใหความสําคัญกับอนาคต บุคคลในองคกรจะเปน

ผูที่อดทน รอบคอบ พึ่งพาอาศัยกัน ปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว

วัฒนธรรมแบบน้ีจะชวยใหสิ่งประดิษฐหรือผลงานขององคกรมีคุณภาพสูง แตมักจะไมผลิตอยางรวดเร็ว 

หากเปนองคกรธุรกิจในระยะสั้นอาจประสบปญหาทางเศรษฐกิจหรือการเงินได องคกรที่มีวัฒนธรรม

แบบน้ีอาจเห็นไดจากการที่บุคคลแตงกายเหมาะสมกับตําแหนง ชอบเลนกอลฟ ภาษาเปนทางการให

เกียรติผูอื่น การติดตอกันมีความเปนทางการ องคกรที่มักจะมีวัฒนธรรมแบบน้ี เชน ธุรกิจขนาดใหญ 

บริษัทนํ้ามัน บริษัทอากาศยาน บริษัทออกแบบคอมพิวเตอร เหมืองแรขนาดใหญ กองทัพ เปนตน 

 4.  วัฒนธรรมแบบกระบวนการ (Process Culture) เปนวัฒนธรรมที่งานมีความเสี่ยง

นอยและรูผลการทํางานขององคกรชา เหมือนกับการทํางานของระบบราชการ ซึ่งแมวาจะมีความ 

ผิดพลาดเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานแตองคกรยังคงอยูรอดตอไปได ในวัฒนธรรมน้ีพนักงานจะเนน

กระบวนการในการทํางาน ทุกอยางมีกระบวนการในการปฏิบัติไวใหยึดถือและเปนเครื่องมือในการ

ปองกันระบบการทํางานจากเรื่องภายนอก เน่ืองจากไมคอยรูผลการทํางานหรือกวาจะทราบผลก็ลาชา

การทําตามกระบวนการจึงเปนการปองกันความผิดพลาดหากมีการตรวจสอบในอนาคตตําแหนงและ

หนาตาถือเปนสิ่งสําคัญในวัฒนธรรมแบบกระบวนการ ผูปฏิบัติงานจะเนนความถูกตองในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ มีความรูหรือจําระเบียบไดมาก องคกรจะมีระบบช้ัน-ตําแหนง และมีความเปนทางการ

มาก ผูบริหารจะมีโตะ เครื่องประดับหองทํางานตางจากพนักงานทั่วไปในทุกระดับ วัฒนธรรมแบบ

กระบวนการอาจเห็นไดจากการอยูแถบบริเวณเดียวกันของพนักงานการเลนกีฬาที่มีกระบวนการเลน

ชัดเจน เชน วายนํ้า ว่ิง ชอบอธิบายสิ่งตาง ๆ ดวยระเบียบ หรือถกเถียงกันเรื่องระเบียบบันทึก        

การติดตอกับหนวยงานแบบน้ีจะตองมีระเบียบข้ันตอนตาง ๆ การที่ผูที่มาติดตอกับองคกรตองมีการ

แลกบัตรกอน เปนตน องคกรที่มักจะมีวัฒนธรรมแบบกระบวนการ ไดแก หนวยงานราชการ 

หนวยงานขนาดใหญที่มีระเบียบกฎเกณฑในการทํางานองคกรแตละประเภทก็ควรจะมีวัฒนธรรม        

ที่เหมาะสมกับลักษณะขององคกรเอง ในบางองคกรหนวยงานยอย ๆ ในองคกรอาจมีวัฒนธรรม            

ที่แตกตางกันไปในแตละหนวยงาน การพิจารณาถึงวัฒนธรรมองคกรจึงตองรอบคอบ 
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จากที่กลาวมาสรุปไดวาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานการอํานวยความ

สะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออก       

ในการสรางเสริมความพึงพอใจ โนมนาวใหบุคลากรเกิดความรักความศรัทธา ความประทับใจ ความ

ภักดีและความผูกพันตอโรงเรียน กระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ดวยการอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใหความชวยเหลือ ดูแลทุกขสุขรวมทั้งจัดสวัสดิการและจัดภูมิทัศน

ภายในโรงเรียนเพื่อใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก

ในการทํางานใหแกบุคลากร กําหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติรวมกนเพื่อสรางสรรควัฒนธรรมและ

คานิยมที่ดีของโรงเรียน เพื่อเปนการผดุงเกียรติยศและช่ือเสียงของโรงเรียน 

จากบทบาทของผูนําหรือผูบริหารทั้ง 7 ดานที่ไดกลาวมาแลวน้ัน สิ่งที่สําคัญและเดนชัด 

ของผูนํา หรือผูบริหารคือ จะตองเปนผูกระตุนสนับสนุน แนะนําสงเสริมและใหกําลังใจแกบุคลากร 

ทุกข้ันตอน ซึ่งสิ่งตาง ๆ  ที่กลาวมาน้ัน ถือวาเปนการเนนขอมูลที่เปนพฤติกรรมภายนอกที่สามารถรับรู

ไดจากประสาทสัมผัส ทําใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเองโดยเปลี่ยนพฤติกรรมของตน จากการต้ัง 

เปาหมายดวยบุคคลอื่น ทําใหเกิดแนวคิดเปนเอกลักษณของตนเองที่จะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

องคการมากข้ึนบทบาทผูนําทั้ง 7 สรุปไวในภาพตอไปน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 บทบาทภาวะผูนําเหนือผูนํา  

ที่มา : คุณวุฒิ คนฉลาด, 2542 : 114 

  

ผูตาม 

ใหกําลังใจ 
เสนอแนะใหมี

สวนรวม 
กระตุนใหตาม 

ตั้งเปาหมายเอง 

การเปน 

รูปแบบผูนํา 

สรางรูปแบบ 

อํานวยความสะดวก

ใหเกิดภาวะผูนํา

ตนเองโดยใหรางวัล

และการตําหนิทาง

สรางสรรค 

อํานวยความสะดวกใหเกิด

วัฒนธรรมการนําตนเอง 

สงเสริมใหเกิดผูนําตนเอง 

โดยการสรางทีมงาน 
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ผูบริหารสถานศึกษา 

 

ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนบุคคลที่พรอมดวยคุณลักษณะอันจําเปนในการบริหารจัดการ 

ที่ถูกบมเพาะดวยประสบการณสวนหน่ึงและตองไดรับการลับใหคมดวยการฝกฝนและพัฒนาตนเอง

เพื่อใหการบริหารจัดกาสัมฤทธิผลตามเปาหมายทุกประการ มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

ไวดังน้ี 

ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 

ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของผูบรหิารสถานศึกษาไวดังน้ี 

สมพร แพรมวน (2551 : 13) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ              

ที่รับผิดชอบการบริการสถานศึกษา โดยการนําสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจองคกร ซึ่งจะตอง

เปนผูมีความรูความสามารถ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม และคุณลักษณะเฉพาะใชกระบวนการบริการ

ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากร  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2551 : 5) ใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

บุคลากรที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินคัดเลือกและแตงต้ัง เพื่อปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร

และการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและองคกร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 2) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ทําใหบุคคล

ทางการศึกษาต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

ศศิทิพ ทิพโม (2552 : 14) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ           

ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ต้ังแตการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากวาปริญญา 

เปนผูที่ใชศิลปะและวิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดวยความสามารถ เปนผูนําพาโรงเรียนใหบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อนันท งานสะอาด (2552 : 3) กลาววา ผูบริหารสถาน หมายถึง ผูที่สามารถจัดการ

กระบวนการของการทํางานและการใชทรพัยากรเพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคของ องคการทีต้ั่งไวไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการและการควบคุม เพื่อเปนเครื่องมือในการ 

บริหารความสามารรถของผูบริหาร สามารถวัดไดจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่เกิดข้ึน 

เพ็ญพิชญา ภาโอโถง (2552 : 21) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดําเนินการ

ตาง ๆ เพื่อใหบุคคลกลุมหน่ึง (นักเรียน) ไดเจริญงอกงามไปสูจุดประสงคที่ตองการโดยกําหนดใหคน

กลุมหน่ึง (ครู) เปนตัวแทนในการดําเนินการ 

ณัธยาน โพธ์ิชาธาร (2553 : 12) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนง

สูงสุดในสถานศึกษา มีหนาที่บริหารสถานศึกษาใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา       

ที่กําหนดไวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยอาศัยกระบวนการ การบริหารที่เนนการมีสวนรวม      

ของบุคลากรทุกฝาย ทุกสถาบัน และทุกองคการที่เกี่ยวของทั้งภายนอกสถานศึกษา  
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จิรวัฒน พึ่งสุข (2553 : 8) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่การ

ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาอยูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีความรู ความสามารถ 

และมีคุณลักษณะในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนําพาบุคลากรในสถานศึกษาใหพรอมที่จะดําเนินการ

จัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

จรัล เลิศจามีกร (2554 : 11) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีหนาที่ในการ

กําหนดทิศทางในการทํางาน วางแผน กํากับ ติดตาม และประเมินความสําเร็จของงานในสถานศึกษา

ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (2557 : 16)  

ใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลทีร่ับผิดชอบหรือไดรับมอบหมาย

ใหรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค      

ของการจัดต้ังรวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลในความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ในการดูแล 

และพัฒนาเด็กอยางเต็มกําลังและความสามารถ 

Bradford and Cohen (1984 : 27) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่ไดรับ

การเคารพยําเกรงจากคนที่อยูแวดลอมเปรียบเสมือนเปนแบบอยางที่ดีเลิศสําหรับการดํารงชีวิต             

ซึ่งสามารถใหความชวยเหลือและคําแนะนําตาง ๆ แกบุคคลเหลาน้ัน 

Greene (1992 : 16) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาหมายถึง ผูมีบทบาทที่ตางกันออกไป 

ไมวาจะอยูในสํานัก หนวยงาน หรือในโรงเรียนจะเปลี่ยนบทบาทไปตามสถานการณ สําหรับผูบริหาร

โรงเรียนตองทําหนาทีเ่ปนทั้งผูตองคอยควบคุมและบริหารงานที่จะสรางบรรยากาศในการทํางานใหทุกคน

ยอมรับศรทัธาและสงผลใหผูรวมงานมีความมุงมั่นทํางานอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่จะนําสถานศึกษาใหบรรลุความ 

สําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ โดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษา มีความสามารถในการจูงใจ 

คนใหปฏิบัติงาน เพื่อใหงานขององคการบรรลเุปาหมายของสถานศึกษา ตามแผนและนโยบายที่วางไว 

ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 

ไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของผูบรหิารสถานศึกษาไวดังน้ี 

เพ็ญพิชญา ภาโอโถง (2552 : 22) กลาววา การบริหารจัดการสถานศึกษาน้ันผูบริหาร       

มีความสําคัญย่ิงเพราะสถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของประชากรสวนใหญของประเทศ 

ผลของการบริหารโรงเรียนจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ ในการบริหาร

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถือวาผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการบริหาร ผูบริหาร

สถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและปฏิบัติงานตามหนาที่ในการบริหารมุงที่จะดําเนินงาน

โดยใชทรัพยากรและเวลานอยที่สุด แตงานบรรลุเปาหมายมีคุณภาพสูงสุด 
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ณัธยาน โพธ์ิชาธาร (2553 : 13) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําสูงสุดของสถานศึกษา 

มีหนาที่จัดการศึกษา โดยใชทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยูในสถานศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหารจัดการ 

คือ การวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ และการควบคุมทรัพยากรขององคการ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดอยางมีประสิทธิภาพโดยการไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย 

ที่เกี่ยวของ 

พิชญาภา ขันทอง (2554 : 37) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีความสําคัญ      

ที่จะนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ เพราะเปนผูที่ไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหเปนผูใช

อํานาจหนาที่และทําหนาที่บริหารทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

เรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว และการเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดีน้ัน จะตองเขาใจ

สภาพปจจุบันปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสามารถกําหนดนโยบายและ

วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและชุมชน บังเกิดผลดีและ         

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองรูจักศาสตรและศิลปในการบริหารงาน อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคหลักของสถานศึกษา 

จําลอง นักฟอน (2555 : 3) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีความหมายลึกซึ้งและสมบูรณ

ในตัวมันเอง สามารถแสดงพฤติกรรมในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย และไดผลลัพธของงาน         

ที่ยอดเย่ียม ไดผลลัพธที่ผลผลิตที่มีคุณภาพ การที่จะระบุวาผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ       

อยางแทจริง ควรจะมีศักยภาพเชนไรน้ันอาจจะทําไมได เน่ืองจากมีองคประกอบในหลายแงมุม             

ที่นักวิชาการที่มีช่ือเสียงดานการบริหารตางก็มีความเช่ือ และมุงเนนในศักยภาพของผูบริหาร

สถานศึกษาตามแนวความคิดของตนเองในดานใดดานหน่ึง 

ธงชัย สันติวงษ (2555 : 3) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่โดยมีหลักเกณฑ 

มีหลักวิชาการมาประยุกตกับความสามารถ และมีการใชยุทธศิลปคูกันไปกบัยุทธศาสตร ทั้งน้ี ภายใต

สภาพโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงฉับไว ผูบริหารจึงตองเกงกวายุคกอน ๆ คือ แทนที่จําทําแตการจัดการ

องคกรภายในเปนสวนใหญใหมีระบบ และดําเนินการไปไดราบรื่น แลวจะตองสามารถเผชิญและเอาชนะ

วิกฤติตาง ๆ ไดดวย 

วิชัย แหวนเพชร (2555 : 5) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีคุณลักษณะที่จําเปนในการ

บริหารที่ถูกบมเพาะดวยประสบการณสวนหน่ึงและตองไดรับการลับใหคมดวยการฝกฝนและพัฒนา

ตนเองเพื่อการเขาสูการเปนนักบริหารการศึกษาที่แทจริง มีความตระหนักรูในบริบทของการเปน       

นักบริหารทั้งดานความรู การศึกษา บุคลิกภาพ คุณธรรม และพัฒนาตนเองใหรูเทาทันเหตุการณ      

อยูเสมอ ดังที่มีคํากลาวที่วา พัฒนาชาติใหพัฒนาที่คน พัฒนาคนใหพัฒนาที่การศึกษา พัฒนา

การศึกษาใหพัฒนาที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารย 
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Conger (1989 : 79) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะทําหนาที่ของผูนําทางการศึกษา            

ในการวางแผนนโยบายในเรื่องโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน บุคลากร นักเรียน ครู

อาจารย การเงิน และงานธุรการตาง ๆ  

Hoy and Miskel (1996 : 222) กลาววา ผูบริหารเปนผูที่ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

มีสวนรวมและใหความรวมมือกับสังคมดวยดี 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจในการปฏิรูปการศึกษาและเปนบุคคลสําคัญที่จะ

นําพาสถานศึกษาสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการ โดยใชกระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวม

ของบุคลากรทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุน สงเสริมใหการบริหารงาน      

ในสถานศึกษาน้ันประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนที่ยอมรับของคนทั้งภายใน

และภายนอกองคกรไดเปนอยางดี ผูบริหารที่ดีจึงตองสํารวจตนเองถึงขอบกพรองและหาแนวทาง      

ในการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรูและการพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของระบบการบริหารจัดการใหมและการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน 

ความหมายของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 30 - 31) ไดกําหนดบทบาทหนาที่

ของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ ไวดังน้ี 

 1.  ดานการบริหารงานทางวิชาการ 

  1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถ่ิน 

  1.2 การวางแผนดานวิชาการ 

 2. ดานการบริหารงบประมาณ 

  2.1 การจัดทําแผนงบประมาณ และคําขอต้ังงบประมาณ 

  2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

  2.3 การอนุมัติใชจายงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

  2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  2.5 การรายงานผลการเบกิจายงบประมาณ 

  2.6 ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

  2.7 การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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  2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามทีไ่ดรบัมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 

  2.10 การบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  2.11 การวางแผนพัสดุ 

  2.12 การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง 

ที่ใชเงินงบประมาณ 

  2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

  2.14 การจัดหาพสัดุ 

  2.15 การควบคุมดูแล บํารงุรักษา และจําหนายพัสดุ 

  2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  2.17 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การรบัเงิน การเกบ็รกัษาและการจายเงนิ 

  2.18 การจัดทําบญัชีการเงิน 

  2.19 การจัดทํารายงานเงินและงบการเงิน 

  2.20 การจัดทําและการจัดหาแบบพมิพบญัชี ทะเบียน และรายงาน 

 3. ดานการบริหารงานบุคคล 

  3.1  การวางแผนอัตรากําลัง 

  3.2  การจัดสรรอัตรากําลงัราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  3.3  การสรรหาและบรรจุตําแหนง 

  3.4  การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  3.5  การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

  3.6  การลาของบุคลาการสังกัดสถานศึกษาที่ไมมรีะเบียบกําหนดไวโดยเฉพาะ 

  3.7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  3.8  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  3.9 การสัง่พักราชการและสัง่ใหออกจากราชการไวกอน 

  3.10 การรายงานการดําเนินงานการทางวินัยและการลงโทษ 

  3.11 การอุทธรณและการรองทุกข 

  3.12 การออกจากราชการ 

  3.13 การจัดระบบและการจัดทําประวัติทะเบียนประวัติ 

  3.14 การจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  3.15 การสงเสรมิการประเมินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.16 การสงเสริมและยกยองชูเกียรติ 

  3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  3.18 การสงเสรมิวินัย คุณธรรมจรยิธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.19 การรเิริ่มสงเสรมิการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.20 การพัฒนาขาราชการครู และบุคลกรทางการศึกษา 

 4.  ดานการบริหารทั่วไป 

  4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมลูสารสนเทศ 

  4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

  4.3 การวางแผนการบรหิารงานการศึกษา 

  4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

  4.5 การจัดระบบการบริหารพัฒนาองคการ 

  4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  4.8 การดําเนินงานธุรการ 

  4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  4.10 การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

  4.11 การรับนักเรียน 

  4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรือ่งการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

  4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  4.15 การทัศนศึกษา 

  4.16 งานกิจการนักเรียน 

  4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

  4.18 การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคการ

หนวยงาน และสถานบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุน และความ

รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคการ หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

  4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

  4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

  4.22 แนวทางการจัดกจิกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ยงยุทธ เกษสาคร (2552 : 40) กลาววา โดยธรรมชาติบทบาทของผูบริหารจะใหความสําคัญ

กับความมั่นคง และความมีประสิทธิภาพขององคการผูบริหารจึงตองแสดงพฤติกรรมผูนําทั้งการวางแผน

และการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ  
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ทิพวรรณ ชมพูพันธุ (2552 : 15) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงบทบาทในดาน

การเปนผูใหการสนับสนุนสงเสริมในดานการพัฒนาครู การมีสวนรวม การจัดสรรทรัพยากร และ          

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนการสงเสริมดานการวิจัย และนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชมีการ

นิเทศติดตามผลการแกปญหาและตัดสินใน การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การประชาสัมพันธ เพื่อให

หนวยงานหรือองคการบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

สุภาพร รัตนนอย (2552 : 39) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน

ครูซึ่งเปนบุคลากรหลัก ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสนับสนุนใหครูทําความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

หลักการสําคัญ เพราะจะชวยปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรู เมื่อแนวคิดเปลี่ยนการกระทํา

ยอมเปลี่ยนตามไปดวย ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ  

ฐิติพร แดหวา (2553 : 29) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสนับสนุนการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนและบทบาทในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และมีบทบาทสําคัญในฐานะ

ผูนําดานดําเนินงานจัดการศึกษาในหนวยงาน มีบทบาทดานมนุษยสัมพันธ ในการสรางขวัญกําลังใจ

และการพัฒนาครู  

ดวงกมล กิ่งจําปา (2555 : 22) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูที่มีความรูในศาสตร

และวิธีการตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม จิตวิทยา การศึกษา 

ดูงาน อบรมสัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความสามารถทางวิชาการตาง ๆ ของทาง

ราชการ เปนผูมีความสามารถทางดานทักษะการบริหาร เชน ดานธุรการ กฎระเบียบ ขอบังคับ 

วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ของทางราชการ 

จารุณี ดวงแกว (2553 : 21) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการเสริมสรางสิ่ง

ตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา เปนการเสริมสรางความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา การเสริมสราง

การเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและการเสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

ณัฐธยาน โพธ์ิชาธาร (2553 : 17) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการกําหนด

นโยบายของสถานศึกษา จัดโครงสรางสถานศึกษา และเปนผูนําทางวิชาการ มีทักษะความคลองตัว 

ในการบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน

ทั่วไป สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร และสงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการจัดทําวิจัย 

จัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อกอประโยชนใหกับสถานศึกษา สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ 

จรัล เลิศจามีกร (2554 : 14) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการพัฒนาสถานศึกษา

ในทุก ๆ ดาน วางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของผูเรียนและ
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บุคลากรในสถานศึกษา อํานวยความสะดวกใหกับครูในการทํางาน สรางความสัมพันธกับชุมชนและ

สังคมบริเวณสถานศึกษา 

พลสัณห โพธ์ิศรีทอง (2555 : 6) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทอยางนอย        

3 ประการที่จะสามารถนําองคกรสูความสาํเรจ็ไดมี 3 ประการคือ 1) มีความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทาํ 

รูหลักวิชา รูเหตุ รูผล ที่ไปที่มาของเรื่องที่ทําอยางรอบดาน และสามารถคาดคะเนเพื่อหาแนวทาง 

แกไขไดในกรณีที่มีเหตุผิดปกติ 2) มีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชไดอยางเหมาะสม 

ความสามารถน้ีจะเกิดข้ึนไดจากประสบการณ ไหวพริบ ปฏิภาณ จนกลายเปนความเช่ียวชาญพิเศษ  

ที่คนทั่วไปไมมี และ 3) มีความสามารถในการประสานสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ สื่อสารความเขาใจไดดี 

มีการสนทนาที่สรางสรรค รูจักอดทน อดกลั้น เพื่อจะไดทําผลงานที่ตอบสนองความตองการใหถูกตอง 

สุภัททา ปณฑะแพทย (2555 : 5) กลาววา ในการบริหารจัดการองคการโดยเฉพาะหนวยงาน

ทางการศึกษา และสถานศึกษาน้ัน ปจจัยหน่ึงที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายใน

องคการ คือ การมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน สามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ต้ังไวรวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจาํกายของผูบริหาร

สถานศึกษา และผูนําที่จะเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพล

เหนือกวาผูอื่น ตัวช้ีวัดการนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดช่ือวามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธ์ิและประสทิธิภาพ

ของงานน่ันเอง  

Coats (1986 : 151 - 152) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารการศึกษา 

3 ประการ คือ 1) บทบาทในฐานะผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงความเปนผูนําโดยมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสมทั้งพฤติกรรมมุงงานและพฤติกรรมมุงคน 2) บทบาทในฐานะผูนําทางวิชาการ ตองพัฒนา

บุคลากรในหนวยงานใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 3) บทบาทในฐานะ

ผูนํากลุมเปนผูนําในการทํางานใหประสบความสําเร็จและมีบทบาทในการสรางกลุมและทําใหกลุม         

คงอยูตอไป สรางความกลมเกลียวสมานฉันทในกลุม ซึ่งเปนภาระหนาที่ของผูบริหารการศึกษา  

Gibson and Donnelly (1988 : 105) กลาววา บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย 

1) เปนผูกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 2) เปนผูกําหนดหนาที่และมอบหมายงานใหผูปฏิบัติงาน       

3) เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และ 4) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

Hersey and Blanchard (1993 : 103) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติหนาที่

ตามบทบาทของกลุม และกิจกรรมโดยแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 1) บทบาทดานบุคคล ไดแก 

บทบาทการเปนหัวหนาองคการและเปนผูนําของหมูคณะ 2) บทบาทในดานขอมูลสารสนเทศ ไดแก 

บทบาทในการเปนศูนยกลางของระบบประสาทขององคการอันประกอบดวยการรับขอมูลขาวสาร       

ที่เปนปจจุบันและเปนรูปธรรมมากที่สุด และ 3) บทบาทในการตัดสินใจ ไดแก บทบาทในการเปนผูมี
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ความคิดริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ เปนผูจัดการกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ เปนผูขจัดความขัดแยง

ระหวางกลุมตาง ๆ ภายในองคการ 

Robbins (1983 : 72 - 73) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุด 

ในการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากเปนบคุคลที่ตองรูและรบัทราบทุกเรือ่งทีเ่กิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

ภายในสถานศึกษา และตองสามารถใหคําแนะนํา แกปญหา และประสานงานภายในสถานศึกษาได  

Speck (1999 : 25) กลาววาผูบริหารสถานศึกษามบีทบาทในการสรางสถานศึกษาใหเปนชุมชน

แหงการเรียนรู (Learning Organization) สรางสรรคกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม การอํานวย

ความสะดวกตอการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล การพัฒนาวิชาชีพ 

การบริหารงานงบประมาณ การนําเทคโนโลยีมาใช และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน  

Caldwell (2000 : 130) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนนักบริหารที่มีภาวะผูนําทาง

การศึกษาข้ันสงูซึ่งเปนองคประกอบที่สาํคัญของการเปนนักบริหารมืออาชีพที่สามารถขับเคลื่อนใหงาน

ดานการศึกษามุงสูจุดมุงหมายของการจดัการศึกษา เพื่อสรางและจุดประกายใหการดําเนินการเปนไป

อยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสดุ ตามศักยภาพขององคกรหลอเลี้ยงใหเกิดชุมชน แหงการเรียนรู

ทั้งในระดับโลกและทองถ่ิน  

สรุปไดวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ต้ังแตการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา จัดสรร

ทรัพยากรทางการศึกษา รักษาวินัยและปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ประสานงานกับ

บุคลากรทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษามีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 

ชนินทร ศรีทอง (2551: 47 - 48) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความรู 

ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่การบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร 

งานวิชาการหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีความรูความเขาใจในการบริหาร

สถานศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ แบบแผนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

มีความรูความเขาใจในการบริหารงานบุคคล มีความรูความเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษา

นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแผนงานของกรม กระทรวงตนสังกัด มีความรูความเขาใจแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและแกปญหาการเมืองของประเทศเพื่อประโยชนดานการ

บริหารสถานศึกษาในดานความสามารถผูบริหารสามารถกําหนดลักษณะงานมอบหมายงานใหบุคลากร

ไดเหมาะสม ผูบริหารสามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงาน    

ของบุคลากรได ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางมีหลักเกณฑและ

เปนธรรม ผูบริหารสามารถกระตุนและจูงใจใหบุคลากรกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และจัดหาดูแล



 102 

เกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ผูบริหารสามารถกํากับ

การเรียนการสอน ดูแลวัดผลการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตร ผูบริหารสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน นําความรูดานปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสังคมใชบริหารงาน

อยางเหมาะสม ผูบริหารสามารถปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับของกฎหมายและแบบแผนของบทางราชการ ผูบริหารสามารถปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจาง การบัญชีและพัสดุในเห็นไปตามระเบียบทางราชการ 

ผูบริหารสามารถควบคุมการกอสราง ควบคุมการดูแลรักษา ซอมแซม ใหอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารสามารถติดตอประสานงานและปฏิบัติงานรวมบุคคลและหนวยงาน 

อื่น ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน สามารถครองคน ครองตน และครองงานได ผูบริหารสามารถ

เปนเปนทั้งผูนําและผูตามที่ดีไดในทุกรูปแบบและสถานการณสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน       

ของตนไดอยางมีหลักเกณฑ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถ

กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค การวางโครงการแผนปฏิบติังานและแระเมนิโครงดารของโรงเรยีนอยาง

มีประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน 

และยังสมารถแนะนําและปองกันการผิดวินัยของบุคลากร 

ภารดี อนันตเวที (2553 : 251 - 252) กลาววา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา

โดยทั่วไปผูบริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทหนาที่สําคัญในการวางแผน การจัดการศึกษา การจัดทํา

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน การบริหารช้ันเรียน การดูแลรักษาอุปกรณตลอดจน

อาคารสถานที่ การบราหรงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การดูแล

สุขภาพของนักเรียน และในดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งไดกําหนดบทบาทหนาที่         

ของผูบริหารไวดังน้ี คือ รูจักบริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย กําหนดขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการรวมทั้งนโยบายหรือ

วัตถุประสงคของสวนราชการ มีความรวมมือและประสาน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้ง

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพัสดุ สถานที่ ทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควรจะตองมี

ความรู มีความเขาใจและสมารถบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ อีกทั้งจะตอง

พัฒนาตนเองใหกาวทันตอการเปลีย่นแปลงในดานตาง ๆ  ของโลกในยุคขอมูลขาวสาร และจะตองเปน

ผูนําครู บุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งผูเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเขาใจและตระหนัก

ในความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

น้ันผูบริหารสถานศึกษาจะตองทํางานดวยจิตใจที่แนวแน มั่นคงโดยฝกอุดมคติและไมยอทอตออุปสรรค

และปญหานานัปการที่ตองเผชิญและตองหาหนทางแกไขใหสําเร็จ การแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับ
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สถานภาพของผูบริหารและแสดงใหเหมาะสมกับตําแหนงของผูนําสูงสุดในสนถานศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปน 

อีกทั้งจะตองเปนบทบาททีค่รผููสอน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคมคาดหวังวาผูบริหารควรจะเปน 

ซึ่งไดแก ผูบริหารควรจะเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง มีการพัฒนางานวิชาการอยางเปนระบบ         

มีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับพรอม ๆ กับการเปนนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

ผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและลึกซึ้ง ตลอดจนมีความรูความสามารถที่จะกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ของชุมชน ของสังคม และของโลกดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ เพื่อสรางสรรค

ศรัทธา ความเช่ือมั่นในตัวผูบริหารใหบังเกิดแกทุกคน นอกจากน้ีบทบาทในฐานะผูชวยเหลือเกื้อกูล

ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาก็ยังเปนบทบาทที่จําเปนในยุคสมัยของสังคมวัตถุนิยมซึ่งใหความสําคัญ

ดานวัตถุมากกวาการเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานจิตใจผูบรหิารที่มจีิตใจที่พรอมจะเปน “ผูให” 

ยอมเปนผูที่สมควรแกการยกยอง สรรเสรญิ ประการสําคัญ ถาผูบริหารสามารถใชปญญาในการกระทําตน

ใหเปนตัวอยางที่ดีในดานการมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะย่ิงทําใหการแสดงบทบาทตาง ๆ สมบูรณย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ัน บทบาทในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลก็จะทําใหเปนผูบริหารมืออาชีพเพราะตัดสินใจ      

ไมพลาดสวนอีกบทบาทหน่ึงที่ไมควรละเลยคือ การเปนนักพูดที่มีศิลป มีศิลปะในการเจรจาตอรอง

ตลอดจน เปนนักฟงที่ดีที่พรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูคนรอบขาง อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญ 

และกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อมีผูรับฟงปญหาขอบังคับของใจผูบริหารที่สามารถแสดงบทบาทตาง ๆ 

ดังกลาวมาแลว และบทบาทอื่น ๆ ตามสถานการณ ใหเหมาะสมก็ยอมจะนําไปสูความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไพรินทร พาระตะ (2555 : 23) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ช้ีนํา กํากับ ตรวจสอบ 

มอบหมายงาน สื่อสาร จูงใจ ใหขาวสารขอมูล เพิ่มพูน ผลงาน และบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคของ

องคการ 

จากแนวคิดสรุปไดวา ผูบริหารจะตองเขาใจภารกิจและบทบาทหนาที่ของตนเอง ตองรู

ขาวสารในองคกรของตนเองไดเปนอยางดี รูจักการแกไขและปองกันปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน      

ในองคกร และจะตองสรางนโยบายสัมพันธภาพมีการประสานงานระหวางกลุม ระหวางงาน ยอมรับ

ความสําเร็จของผูรวมงานและสรางความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ในการบริหารและพัฒนาองคการ

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําหนาที่ช้ีนํา กํากับ ตรวจสอบ มอบหมาย

งาน สื่อสารเปน เนนจูงใจ ใหขอมูลขาวสาร เพิ่มพูนผลงาน สานความคิดสูการปฏิบัติงาน แจมชัด       

ในนโยบาย ทํานายอนาคต ลดปญหา กลาตัดสินใจ ใชทรัพยากรคุมคา พาบรรลุเปาหมาย 

ทั้งน้ี ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนําในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ืองสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 

รักเพื่อนมนุษย รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลและมีจิตใจเปน

กลางในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน ครูผูสอนจะตองปรับปรุงพัฒนาทักษะและประสบการณ
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ในการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจ ความตองการ และเจคติของผูเรียน โดยเนน

นักเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการเรียนรูใหสามารถเรียนรูเปน เพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ืองและ

นําไปใชในการสรางและเตรียมทรัพยากรมนุษยใหประเทศมีคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบย่ังยืน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนจะตองกําหนดกลยุทธ      

โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองมากย่ิงข้ึน 

ผูบริหารจะตองเรงรัดพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหเปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะให

การศึกษาอบรมพัฒนาเยาวชนของชาติในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญตอประเทศชาติ 

 

บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 

สํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (2559 : 12 - 17) เปนหนวยงาน          

ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีภารกิจดังตอไปน้ี 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรคุณภาพที่สรางวัฒนธรรมในการทํางาน เพื่อการบริการที่ดี มีความรับผิดชอบ

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เนนการสรางวัฒนธรรมในการทํางาน เพื่อการ

บริการที่ดี 

 2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. พัฒนากระบวนการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 5. สรางและพฒันาเครือขายการจัดการศึกษา  

เปาประสงค 

 1.  บุคลากรทุกคนในสํานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมในการทํางาน 

 2.  ผูรับบริการทุกคนมีความพึงพอใจใน การใหบริการของสํานักงานงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 

 3.  ผูบรหิารสถานศึกษาทุกคน มีภาวะผูนําทางวิชาการและบริหารงานอยางมีประสทิธิภาพ 

 4.  สถานศึกษาทุกโรงมกีารพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางมปีระสทิธิภาพ 

 5.  ผูนิเทศทุกคนไดรับการพฒันา และปฏิบัติการนิเทศเปนที่พงึพอใจของผูรบัการนิเทศ 

 6.  เขตพื้นที่การศึกษาฯ มีเครือขายการบริหารจัดการศึกษาที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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คานิยมองคกร 

 1.  คิดสรางสรรค (Creativity) คิดทันสมัย (Modern) คิดบวก (Positive) และคิดเชิง

ระบบ (System Thinking) 

 2.  ทํางานเปนทีม (Teamwork) ตองสามารถทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางแข็งแกรง  

มีนํ้าใจ (Spirit) ชวยเหลือผูอื่น ยินดีที่จะรวมพลัง (Synergy) ของตนเขากับทีม เพื่อที่จะทํางานให

สําเร็จ (Success) โดยการมุงเนนผลลัพธ (Result Base Management) 

 3.  ซื่อสัตย มีคุณธรรม (Integrity) ปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด

ของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบรกิาร ใสใจตอผูรับบริการเปนหลัก (Customer 

Priority) 

 4.  การใฝเรียนรู (Learning) มีความกระตือรือรน (Energetic) ที่จะเรียนรูในสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว มุงมั่นที่จะเรยีนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (Continuous) รวมไปถึง มีใจรักที่จะแบงปน 

(Sharing) ความรูใหกับคนอื่นและใหกับองคกร 

ภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนความตองการ      

ของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน       

ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ 

ตรวจสอบติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 4.  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 

 5.  ศึกษาวิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งบคุคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน

อื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 9.  ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
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 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แบงสวนราชการตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พ.ศ. 2553 

เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2553 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. 2546 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตารา 38 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ดังตอไปน้ี 

 1.  กลุมอํานวยการ 

 2.  กลุมบรหิารงานบุคคล 

 3.  กลุมนโยบายและแผน 

 4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 5.  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 6.  กลุมบรหิารการเงินและสินทรัพย 

 7.  หนวยตรวจสอบภายใน  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเหนือ

ผูนํา และพบงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงไดเสนอในลําดับตอไปน้ี 

งานวิจัยในประเทศ  

ชาญณรงค พงษขยัน (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใช คือ ขาราชการครู

โรงเรียนขนาดเล็ก ตัวแปรที่นํามาศึกษา การทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง การแสดงเปนแบบฉบับให
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บุคลากรเปนผูนําตนเอง การกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง การสรางรูปแบบความคิดทางบวก 

การอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค การสนับสนุนให

เกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางาน การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง 

พบวาผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนํา จําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนํา

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

เตือนใจ สมคิด (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีวัตถุประสงค 

เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนก

ตามตําแหนงงาน อายุราชการและขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อ

เปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร จําแนกตามตําแหนงงาน อายุราชการและขนาด

โรงเรียน ภาพโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ประทีป น่ิมมาก (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดตราดสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ระหวางวุฒิการศึกษาปริญญาตรีกับวุฒิการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือ

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน 

ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนํา

ตนเองและดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางคณะทํางานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุลาวรรณ คงถาวร (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวม



 108 

และรายดานอยูในระดับมาก 2) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 3 จําแนกตามประสบการณของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนก

ตามสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต 0.05 

กนกรักษ สุวรรณ (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเหนือ

ผูนําของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ี

เขต 33 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสตรีกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 33 พบวา ภาวะผูนําเหนือ

ผูนําของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก สําหรับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร จําแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและ

รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจําแนกตามเขตที่ต้ังในภาพรวม แตกตางกันอยาง         

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน             

ในภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามเขตที่ต้ังในภาพรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธกันทั้งโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนไดเรียนตามลําดับ 

พยากรณที่ดีที่สุด คือ การอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง การอํานวยความ

สะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง และการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก  

ณัฐธภา เหลาตระกูล (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนศรีราชา 4 อําเภอศรีราชา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

ในกลุมโรงเรียนศรีราชา 4 อําเภอศรีราชา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนศรีราชา 4 อําเภอศรีราชา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก       

จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตาม

ประสบการณการบริหาร โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกตามขนาด       

ของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พรอมกูรณ อนิสสิต (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล
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ตอคุณภาพผูเรยีนของโรงเรยีน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ระดับ 

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สําหรับระดับคุณภาพผูเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับ

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารกับคุณภาพผูเรยีนมีความสมัพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และจากสมการพยากรณที่ดีที่สุด พบวา ตัวแปรพยากรณของภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร 

ดานการกระตุนบคุลากรใหต้ังเปาหมายดวยตนเอง ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง 

โดยใหรางวัลและตําหนิทางสรางสรรค ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง  

ดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก และดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง 

สามารถพยากรณคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 18 โดยรวมรอยละ 55.1 และสามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรยีนไดอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

สมาแอ็น ปาละวัล (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา ในกลุมเครือขายการจัดการศึกษาที่ 8 (ศิลาสลัก) อําเภอกระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนํา

เหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายการจัดการศึกษาที่ 8 (ศิลาสลัก) อําเภอกระบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พบวา ภาวะผู นําเหนือผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมเครือขายการจัดการศึกษาที่ 8 (ศิลาสลัก) อําเภอกระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากร

ต้ังเปาหมายดวยตนเองและดานการสรางรูปแบบความคิดในทางบวก เมื่อจําแนกตามประสบการณ

ทํางานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานการทําให

บุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากรต้ังเปาหมายดวยตนเอง ดานการสรางรูปแบบ

ความคิดในทางบวก และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนํา และเมื่อจําแนกตามประเภท

ของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ลออ วิลัย (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษากบั

ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อ     

1) ศึกษาระดับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) ศึกษาระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 3) ศึกษาภาวะผูนํา

เหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาที่มผีลตอประสทิธิผล การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการแสดงเปน

แบบฉบับของการเปนผูนําตนเอง ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง       

ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหผูตามต้ังเปาหมายดวยตนเอง     

ดานการทําใหเปนผูนําตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดทางบวก และดานการสนับสนุนใหเกิด

ผูนําตนเอง ตามลําดับ 

วรรณดี ชายสมุทร (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 260 คน ดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ันตาม

สัดสวน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัด ระยอง 

จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของ ผูบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวม

แตกตางกนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบรหิาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตจงัหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวมแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุกัญญา สุวรรณดี (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนํา

เหนือผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โดยจําแนกตามเพศของผูบริหาร ประสบการณการบริหารของผูบริหารและขนาดสถานศึกษา       

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ป การศึกษา 

2557 จํานวน 320 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก   

2) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต1 จําแนกตามเพศของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง  

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติยกเวน ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง และดานการสรางรูปแบบ

ความคิดในทางบวก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 พบวา เพศหญิงสูงกวาเพศชายเมื่อ

จําแนกตามประสบการณการบริหาร โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยขนาดเล็กอยูในระดับมาก ขนาดกลางอยูใน ระดับปานกลาง และขนาดใหญอยูใน

ระดับมาก 
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งานวิจัยตางประเทศ 

Jang (1987) ไดวิจัยความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางภาวะผูนํา ไดแก พฤติกรรม      

การติดตอสื่อสารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษากับความพึงพอใจของครู ผลการวิจัยพบวาถาผูนํา

มีพฤติกรรมใหการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกครูมีเปาหมายทีชัดเจนยอมรับ

ความคิดเห็นของครูมากเพียงใด ก็จะทําใหความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึนเทาน้ัน 

Di Benedetto (1988 : 2037 - A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของผูนํากับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะผูนําแบบแปรสภาพของครูใหญ 

Herzog (1990 : 25582 - A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับ 

ตัวแปรบางประการในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีไมใชของรัฐและของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ภาวะผูนําของครูใหญ 

Flavia (2004) ไดศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารกับการศึกษาของรัฐตามแนวคิด

ของแมนซและซิมส (Manz & Sims, 1991 : 33) พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร มีความ 

สัมพันธกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน นอกจากน้ียังพบวา ผูนําทีมีความเขาใจและรูจัก

เสริมศักยภาพผูใตบังคับบัญชา จะทําใหคาใชจายในองคการลดลงและงานมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

Stannard (1990 : 351) ไดทําการศึกษาภาวะผูนําในการบริหารงานของทันตแพทย และ

แพทยฝกหัด พบวา มีการใชแบบภาวะผูนําแบบสังการมากกวาแบบมอบหมายและปฏิบัติตอผูรวมงาน

แบบมุงงานมากกวาแบบมุงสัมพันธ 

Ortiz (2010 : 1973 - A) ไดศึกษาภาวะผูนําของศึกษาธิการเขตพื้นทีการศึกษาในกลุม

โรงเรียนเขตเมือง โดยมุงศึกษา องคประกอบ ที่ทําใหงานของศึกษาธิการเขตพื้นทีการศึกษาในกลุม

โรงเรียนเขตเมือง แตกตางจากกลุมโรงเรียนในเขตอื่น ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของศึกษาธิการ

เขตอยูกับการตระหนักถึงความสําคัญตอ 1) ขนาดที่ใหญและมีความแตกตางหลากหลายในเขตพื้นที่

การศึกษา 2) การจัดสรรทรัพยากร 3) การจัดองคประกอบของคณะกรรมการโรงเรียน 4) ลักษณะ

พื้นฐานทีแ่ตกตางกันของชุมชน และผูทําการวิจัยไดระบุวา ปจจัยพื้นฐานของภาวะผูนําของศึกษาธิการ

เขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกอบดวย 1) การสมดุลงบประมาณ 2) การจัดสรรสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน

ตามความจําเปน 3) การจางครูเพิ่มและสมาชิกของคณะทํางานทีสามารถเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ 

ที่หลากหลาย 4) สนับสนุนการพัฒนารวมงาน 5) มีการตังเปาหมาย ผลสําเร็จของนักเรียน 6) กําหนด

ภาพลักษณของเขตพื้นทีการศึกษาและบุคลากร 7) ประสานความรวมมือในการทําแผนปฏิบัติการ

รวมกัน 8) ใหความสําคัญทัง้ในดานงาน โครงการ และงานของโรงเรียน 9) เสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางศึกษาธิการเขต และคณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษา 
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Tracy (7057 - A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําของประธานกรรมการ 

บริหารของบริษัทกับการศึกษาธิการเขต ในฐานะทีเปนหัวหนาของฝายบุคลากรฝายบริหาร ผลการศึกษา 

พบวา ศึกษาธิการเขตประธานกรรมการบริหารของบริษัทมีภาวะผูนําในลักษณะที่คลายคลึงกัน และ

สวนมากมีลักษณะมุงงาน อยางไรก็ตาม ศึกษาธิการเขตน้ันไดรับความกดดันจากกลุมทีเกี่ยวของ             

ในชุมชนมากกวามีความจําเปนตองยืดหยุนวิธีการบริหารมากกวา  

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สรุปไดวา ศาสตรของการบริหารการศึกษา 

ดานภาวะผูนําเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงที่ผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาจะตอง 

ตระหนักและนํามาใชเปนหลกัในการบรหิารงานตามบทบาทภาระหนาที่ การที่สถานศึกษา จะประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ัน จะตองข้ึนอยูกับการไดรับความรวมมือรวมใจ

จากบุคลากรในสถานศึกษาน้ัน ๆ ดังน้ันผูบริหารจะตองเปนผูใหคําแนะนํา สนับสนุน สงเสริม และ

กระตุนเตือน ตลอดทั้งการเสริมแรงที่เปนประโยชนและสรางสรรคใหบุคลากรรูจักการทํางานใหเกิด

คุณคา ใชความรูความสามารถ และควบคุมตนเอง สรางความคิดใหเปนระบบ และฝกใหเกิดความคิด 

สรางสรรค ใหการชวยเหลือบุคลากรในสถานศึกษา ไดคนพบความสามารถของตนเองและใช

ความสามารถน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนา

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไป 

 


