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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนาํ 
  1.1  ความหมายของผูนํา 
  1.2  ความหมายของภาวะผูนํา 
  1.3  บทบาทหนาท่ีของผูนํา 
  1.4  คุณลักษณะของผูนําท่ีดี 
  1.5  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 
  1.6  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูนํา 
 2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของบาส (Bass) 
  2.1  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ไดแก 
   1)  ความมีบารมี 
   2)  การดลใจ 
   3)  การกระตุนการใชปญญา 
   4)  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล 
  2.2 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน ไดแก 
   1)  การใหรางวัลอยางเหมาะสม 
   2)  การบริหารแบบวางเฉย 
  2.3 ความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปล่ียนกับผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
 3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  3.1 โรงเรียนกลุมกรุงธนใต 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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ภาวะผูนํา 
 
 1. ความหมายของผูนํา 
  จากการศึกษาพบวาแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําไดมีนักวิชาการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเปนไปตามแนวคิดในมุมท่ีแตกตางกัน 
  พรนพ พุกกะพันธ (2542, หนา 1) ใหความหมายวาผูนําคือบุคคลท่ีจะมาประสาน
ชวยใหคนท้ังหลายรวมกันโดยท่ีวาจะเปนการอยูรวมกันก็ตามหรือทํางานรวมกันก็ตามใหพากันไป
ดวยดีสูจุดหมายท่ีดี 
  เศาวนิต เศาณานนท (2542, หนา 2) ใหความหมายวาผูนําคือบุคคลท่ีไดรับการ
แตงต้ังหรือเลือกต้ังหรือไดรับการยกยองจากกลุมใหทําหนาท่ีตําแหนงผูนํา 
  วีณาเพชร จิระวรพงศ (2552, หนา 2) ผูนําคือผูท่ีมีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ืนนําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจและเช่ือใจอยางเต็มท่ีอีกท้ังยังไดรับความเคารพ
นับถือความรวมมือและความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจังแกปญหาประสานงานจูงใจให
ผูรวมงานหรือผูท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายและเปนท่ียอมรับ
ของบุคคลโดยท่ัวไป 
  ศักดิ์ ซุนกลาง (2552, หนา 3) ผูนําคือบุคคลที่เปนหัวหนากลุมโดยตําแหนงท่ีไดรับ
แตงต้ังจากองคการ หนวยงานตางๆ หรือเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ หรือเปนบุคคลที่มี
อิทธิพลทางกายหรือจิตใจ สามารถชักจูงใหคนในกลุมปฏิบัติตามความตองการขององคการหรือ 
ตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและตนเอง 
  ดังนั้นพอสรุปไดวา ผูนําคือ บุคคลที่ไดรับเลือกแตงต้ังและความไววางใจจาก
ผูใตบังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหดําเนินไปสูจุดมุงหมายและเปนที่ยอมรับของ
บุคคลโดยท่ัวไป อีกท้ังไดยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความม่ันใจจากผูใตบังคับบัง
ชาอยางจริงจังในการแกปญหา การประสานงานสามารถชักจูงใหคนในกลุมปฏิบัติตามความ
ตองการขององคกรหรือ ตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและตนเอง 
 2. ความหมายของภาวะผูนํา 
  ภาวะผูนําหรือการเปนผูนํา หรือความเปนผูนําหรือประมุขศิลปมาจากภาษาอังกฤษ
คําเดียวคือ “Leadership” ในท่ีนี้จะใชคําวาภาวะผูนําเกี่ยวกับความหมายของภาวะผูนําไดมี
นักวิชาการทางดานการบริหารใหคํานิยามและแนวคิดไว ภาวะผูนําเปนเร่ืองเกี่ยวกับผูบริหารหรือ
ผูนําโดยตรงเนื่องจากการดําเนินงานขององคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคการไดมาก
นอยเพียงใดหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการบริหารของผูนํานั่นเอง 
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  ศจี อนันตนพคุณ (2542, หนา 19) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความ 
สามารถในการชักชวนจูงใจผูอ่ืนใหรวมมือรวมใจกับตนปฏิบัติกิจกรรมดวยวามเต็มใจจนกระท่ัง
สําเร็จตามเปาหมาย 
  ทองใบ  สุดชารี (2543, หนา 4) ใหความหมายวา ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการท่ี
บุคคลใชอํานาจหรืออิทธิพลตอผูอ่ืนเพื่อใหบุคคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตามความตองการของตน
ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
  ทิพวรรณ โอษคลัง (2549, หนา 11) ไดสรุปวาภาวะผูนําคือ กระบวนการท่ีผูนําใช
อิทธิพล ศิลปะหรือความสามารถที่จะจูงใจใหผูตามไดปฏิบัติตามและอํานวยการใหรวมใจกับตน
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยจะตองแสดงใหเห็นวา
สนับสนุนความสามารถของผูตาม 
  วีณา เพชรจิระวรพงศ (2552, หนา 4) ไดสรุปวา ภาวะผูนําคือศิลปะหรือความ 
สามารถของบุคคลหนึ่ ง ท่ีจะจู งใจหรือใช อิทธิพลตอ ผู อ่ืนไมว าจะ เปน ผู ร วมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการส่ือ
ความหมายหรือการติดตอกันและกันใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  พรสุดา คุโนภาส (2554, หนา 5) ไดกลาววา ภาวะผูนําคือ กระบวนการหรือวิธีตางๆ
ท่ีผูนําไดใชความรูความสามารถในการนําคนไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว โดยทุกคนมีสวนรวมในการ
เปล่ียนแปลงภายใตความเช่ือม่ัน ความไวใจ ความศรัทธาเพื่อใหองคการไปสูจุดมุงหมาย หรือ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  Milton (1981, p. 292) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนํา หมายถึง การที่ผูนําใชอิทธิพล
ในความสัมพันธท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อใหบุคคลแตละคนหรือกลุมใช
ความพยายามในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามสถานการณท่ีกําหนดไว 
  Bass (1985, pp. 7-14) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําและจําแนกความหมาย
ของภาวะผูนําออกเปน 11 กลุมคือ 
   (1) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเนนกระบวนการของกลุม (Traits) ภาวะผูนําเปนผลของ
การเปล่ียนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม 
   (2) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลของคุณภาพภาวะผูนําเปน 
การผสมผสานคุณลักษณะตางๆ ท่ีชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนในปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จ 
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   (3) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนศิลปะท่ีกอใหเกิดการยอมรับ (Compliance) ภาวะ
ผูนําในฐานะท่ีเปนการใชอํานาจท้ังทางตรงและทางออมและมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมท่ีทําให
สมาชิกของกลุมทําตามท่ีผูนําตองการ 
   (4) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการใชอิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ ของสมาชิกของ
กลุมความสัมพันธระหวางผูนาํกับผูตามเปนไปตามความสมัครใจมิใชการขูเข็ญบังคับ 
   (5) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมภาวะผูนําเปนพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมส่ังการกิจกรรมของกลุม 
   (6) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการจูงใจ (Persuasion) ภาวะผูนําเปนการ
เกล้ียกลอมจูงใจหรือดลใจสมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เปนการจูงใจใหบุคคลอ่ืนทําตามมิใชการบังคับขูเข็ญหรือใชอํานาจ 
   (7) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความสัมพันธของอํานาจ (Power Relation) ภาวะ
ผูนําเปนความแตกตางระหวางอํานาจ กับผูนํายอมใชอํานาจทางหนึ่งทางใดใหผูตามปฏิบัติตาม 
   (8) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการบรรลุเปาหมาย ตามแนวคิดนี้ภาวะ
ผูนําเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญและจําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนํามุงสนใจงานมากกวา
บุคคล 
   (9) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนผลปฏิสัมพันธภาวะผูนําเปนผลของการกระทําของ
กลุมซ่ึงเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามและปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยตนเอง 
   (10)  ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนําแตกตาง
จากบทบาทของผูตามบทบาทของภาวะผูนําเปนการประสานสัมพันธบทบาทตางๆ ในกลุมและ
ควบคุมช้ีนํากิจกรรมเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
   (11) ภาวะผูนําในฐานะท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลผูนําทําหนาท่ี
กําหนดขอบขายและสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดชองทางและเครือขายของการ
ส่ือสารตลอดจนกระบวนการของการส่ือสารระหวางบุคคลภาวะผูนําเปนผลของการปฏิสัมพันธ
ภายในกลุมผูนําสนใจบุคคลมากกวางาน 
  สรุปไดวาภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมของผูนําท่ีแสดงบทบาทโดยมี ศิลปะ และ
ความสามารถท่ีจะจูงใจใหผูตามไดปฏิบัติตามโดยใชความรูความสามารถในการนําคนไปสู
เปาหมายท่ีตั้งไว โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามสถานการณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. บทบาทหนาท่ีของผูนํา 
  ภาระของผูหนาท่ีของผูนํานั้นมีมากมาย เร่ิมต้ังแตข้ันตํ่าสุดจนถึงข้ันสูงสุดของ
องคกรอยางไรก็ตาม บทบาทและหนาท่ีของผูนํามีจําแนกไวหลายแบบแตทุกแบบ ก็มีบางประการ
ท่ีสอดคลองกัน จึงสรุปบทบาทและหนาท่ีของผูนําโดยท่ัวๆ ไป จากแนวคิดของนักวิชาการดานการ
บริหาร ดังนี้ 
  ภิญโญ สาทร (2516, หนา 155-59) ไดเสนอบทบาทและหนาท่ีของผูนํา ดังตอไปนี้ 
   (1) ผูนําในฐานะผูบริหาร บทบาทท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดของผูนํา คือ บทบาทในฐานะ
ผูประสานงานระหวางกลุมตางๆ ในองคกรหรือในฐานะผูประสานงานภายในกลุมท่ีตนเปน
ผูบริหาร ผูนําประเภทนี้จะคอยชวยเหลือใหงานของผูรวมงานดําเนินไปดวยดี ผูนําจะเปน
ผูรับผิดชอบโดยอยูในฐานะผูคุมนโยบาย และกําหนดวัตถุประสงคของกลุมใหทุกคนไดปฏิบัติตาม
ใหครบถวนถูกตอง 
   (2) ผูนําในฐานะผูวางแผน โดยปกติผูนํามักทําหนาท่ีวางแผนปฏิบัติงานทุกชนิด
เปนผูตัดสินใจกับผูรวมงานวา ควรนําวธีิการใดมาใชและทําอยางไรการทํางานจึงจะบรรลุผลตามท่ี
ตองการผูนํามักทําหนาท่ีในการดูแลดวยวามีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวหรือไมในลักษณะเชนนี้
ผูนําจะเปนผูเดียวท่ีทราบแผนการดําเนินงานท้ังหมดบุคคลอ่ืนจะรูเร่ืองก็เฉพาะในสวนท่ีตนไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
   (3) ผูนําในฐานะผูกํากับนโยบาย แหลงท่ีบทบาทท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูนํา คือ
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของกลุมและการวางนโยบายเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
แหลงท่ีมาของนโยบายอาจมาจากสามแหลงคือมาจากเบ้ืองบนหรือเจานายท่ีมีตําแหนงสูงกวาผูนํา 
มาจากเบ้ืองลางโดยการแนะนํา หรือมติของผูใตบังคับบัญชา และมาจากผูนําของกลุมเอง 
   (4) ในฐานะเปนผูชํานาญการ ผูใตบังคับบัญชาสวนมากหวังพ่ึงผูนํา ถามีปญหา
เกี่ยวกับความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานผูนําจะทําหนาท่ีเกี่ยวกับผูชํานาญการในดานน้ันๆ แต
ตามความจริงแลวจะใหผูนํามีความรูความละเอียดทุกเร่ืองไมได ผูนําจะตองอาศัยผูชวยหรือผู
ปรึกษาคอยทําหนาท่ีใหคําแนะนําทางดานเทคนิคแกผูนําอีกทําหนึ่งในองคกรนอกแบบหรือ
องคการบุคลากรมีความรูความชํานาญในสายอาชีพมักมีผูอ่ืนมาหาเพ่ือปรึกษาหรือขอคําแนะนํา
ชวยเหลืออยูเสมอ โดยเปนการชวยเหลือสวนตัว บุคลากรผูนั้นจึงกลายเปนผูนําอยางไมเปนทางการ
อยูในองคการนั้นๆ 
   (5) ผูนําในฐานะตัวแทนของกลุมเพื่อติดตอกับภายนอก เนื่องจากสมาชิกของ
กลุมหรือองคการใดก็ตามจะทําการติดตอกับภายนอกหมดทุกกลุมหรือองคการโดยตรงไมได ผูนํา
มีการปฏิบัติตรงตามเกณฑของกลุมมักจะไดรับเลือกใหเปนผูติดตอแทนทําใหกลายเปนเจาหนาท่ี
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ประชาสัมพันธของกลุมตอมา ไมเพียงแตจะมีหนาท่ีเปนตัวแทน กลุมติดตอกับบุคคลภายนอก
เทานั้น เม่ือบุคคลภายนอกมาติดตอกับกลุมก็ตองผานเขาเสียกอน ผูนําประเภทนี้ก็เลยกลายเปน
ตัวแทนของบุคคลในกลุมหรือในองคการมีหนาท่ีเจรจากับบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอไปโดยปริยาย 
   (6) ผูนําในฐานะควบคุมภายในกลุม ผูนํามักจะทําหนาท่ีควบคุมดูแลเร่ืองตางๆ
โดยเฉพาะเร่ืองท่ีสําคัญอยางหนึ่งก็คือความสัมพันธระหวางบุคลากรที่เปนสมาชิกของกลุมนั่นเอง 
ในบางกลุมไมวาจะมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนก็ตามสมาชิกในกลุมก็ตองเจรจาผานผูนําในบางกลุมผูนําจะ
ทําการเจรจา ตอใหหรือไมนั้นก็แลวแตผูนําของกลุมบางคนก็ไมคอยสนใจเอาใจใสสมาชิกหรือเอา
ใจใสสมาชิกเฉพาะบางคน ท้ังนี้แลวแตลักษณะของผูนําเปนคนๆ ไป 
   (7) ผูนําในฐานะผูใหคุณและใหโทษบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของในการเสนอให
คุณและใหโทษตอบุคลากรอ่ืนหรือมีอํานาจในการใหคุณใหโทษจะกลายเปนผูนําสัญลักษณและ
กลายเปนผูนําในท่ีสุดคุณและโทษท่ีวานี้อาจจะเปนการข้ึนเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือการ
มอบหมายงานใหมากใหนอยหรือใหงานยากๆ หรืองายๆ ทําก็ไดท้ังนั้น 
   (8) ผูนําในประเภทผูไกลเกล่ีย เม่ือมีปญหาขัดแยงใดๆ เกิดข้ึน บุคลากรคนใดมี
ความสามารถในการทําใหขอขัดแยงหายไปหรือสามารถทําใหอีกฝายท่ีขัดแยงเขาใจกันไดบุคลากร
นั้นจะกลายเปนผูนําในเวลาตอมา 
   (9) ผูนําในฐานะท่ีเปนบุคคลตัวอยาง  บุคลากรท่ีมีความประพฤติดี  หรือ
ปฏิบัติงานดีจนไดรับการยกยองอยูเสมอวาเปนตัวอยางท่ีดีในองคการ มักจะกลายเปนผูนําของ
บุคลากรอ่ืนไดโดยงาย เพราะเปนคนท่ีไดรับการนับถือจากบุคลากรคนสําคัญขององคการ 
   (10)  ผูนําในฐานะสัญลักษณของกลุม ความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการอยูรวมกันแตการอยูรวมกันเปนจํานวนมากทําใหคนเกิดความสามัคคีกัน
เปนเร่ืองท่ีทําไดยาก ดังนั้นในกลุมจะมีบุคคลที่เปนสมาชิกในกลุมยกยองวาเปนคนดีท่ีหาท่ีติไมได 
สมาชิกในกลุมจะมีความรูสึกท่ีดีตอเขาเสมอ ไมวาในโอกาสใด แลวเขาจะดีดวยกับคนทุกคน
ขณะเดียวกัน บุคคลคนน้ีจะรักและยึดถือกลุมเปนสรณะของตนเปนท่ีสุดดวย ทุกคนแนใจวาเขาจะ 
ไมมีทางกระทําการใด อันจะเกิดภัยตอกลุมเปนเด็ดขาด คนๆ นั้นจะกลายเปนสัญลักษณของกลุม
เปนกลุมผูนําทํานองเดียวกับพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนผูนําของประเทศ อํานาจท่ีผูนําเหลานี้มีจึง
สูงสุดเหนือจิตใจคนในกลุม 
   (11)  ผูนําในฐานะเปนตัวแทนรับผิดชอบคนบางกลุม องคการหรือหนวยงานบาง
แหงจะมีผูนําคนหนึ่งหรือหลายคน อาสารับผิดชอบตอการตัดสินใจและตอการกระทําบางอยางของ
บุคลากรในกลุมหรือรับผิดชอบตอกิจการท้ังหมดท่ีกลุมนั้นทําไป โดยเหตุนี้บางท่ีในโอกาสตอมา
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บุคลากรในกลุมจะมอบหมายงานใหผูนํามีหนาตัดสินใจแทนตนได เพ่ือปองกันความผิดพลาด ซ่ึง
อาจเปนเหตุใหผูนําของตนตองอยูในตัวแทนรับผิดชอบดวย 
   (12)  ผูนําในฐานะผูถืออุดมคติ ผูนําบางคนมีความสามารถ ในการสรางอุดมคติ
นาเช่ือถือและความศรัทธาตางๆ แกบุคคลอ่ืน ตลอดจนกระท่ังสรางคุณธรรมประจําใจ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของกลุม อุดมคติดังกลาวในตอนแรกอาจเปนคําพูดของเขาท่ีทุกคน
นิยมพากันปฏิบัติตามตอมาก็กลายเปนอุดมคติอยางเปนทางการของกลุมไป ผูนําประเภทนี้มักจะ
เปนนักพูดและนักคิดท่ีสมาชิกในกลุมใหความเช่ือถือ 
   (13)  ผูนําในฐานะบิดาผูมีความรับผิดชอบ ผูนําประเภทนี้วางตัวเปนใหญมีอาวโุส
ท่ีสุดในกลุม และมีบุคลิกลักษณะนานับถือเปนฐานะบิดาของกลุม ซ่ึงจะดุดาใครก็ตามผูถูกดุดานั้น
ไมรูสึกโกรธ เพราะทุกคนทราบวาเปนการดุดาดวยความหวังดีเสมอและผูนําประเภทนี้เปนท่ีพึ่งพา
ทางใจแกสมาชิกทุกคนเม่ือมีความทุกขไดเสมอ 
   (14) ผูนําในฐานะเปนผูรับผิดชอบ ผูนําท่ีรับผิดชอบเปนบิดาของกลุมทุกคนมักจะ
หวังไดวาเม่ือใดมีความเสียหายเกิดข้ึนตนเองจะตองเปนผูถูกลงโทษแทนสมาชิกในกลุม บุคลากร
ในกลุมทุกประเภทตางก็ไมชอบท่ีจะรับผิดชอบเม่ือมีความผิดเกิดข้ึนก็จะโยนความผิดใหกบัสมาชิก
อ่ืน ผูท่ีถูกปดความรับผิดชอบไมก็อาจกลายเปนผูนําข้ึนมาภายหลังไดเหมือนกันเพราะเมื่อ
เหตุการณรายนั้นผานไปสมาชิกในกลุมเห็นใจท่ีเขาเคยไดรับเคราะหกรรมแทนพวกตนเพียงผูเดียว 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2529, หนา 96-97) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและ
หนาท่ีของผูนําดังนี้ 
   (1) เปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน หมายถึง ผูนําจะตอง
ใกลชิดกับกลุมมีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนท่ียอมรับของคนในกลุม ทําใหกลุมมีความ
สามัคคี กลมเกลียวกัน 
   (2) เปนผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง ผูนําตองมีความ
รับผิดชอบในกระบวนวิธีการทํางานดวยความม่ันคงและเขาใจไดและผูนําจะตองทําใหกลุมทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย 
   (3) เปนผูอํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม หมายถึง ผูนําจะตองปฏิบัติงาน
ในทางท่ีจะอํานวยความสะดวกใหเกิดการติดตอสัมพันธ และปฏิบัติตอกันดวยดีของสมาชิกในกลุม
การติดตอส่ือสารท่ีดีเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการชวยใหหนาท่ีนี้บรรลุเปาหมาย 
  ดังนั้นจึงพอสรุปบทบาทและหนาท่ีของผูนําไดวาผูนําหรือผูบริหารมีบทบาทและ
หนาท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาหรือหัวหนางานโดยผูบริหารและผูนํารับผิดชอบใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพผูนําหรือผูบริหารตองทําหนาท่ีในการตัดสินใจส่ังการอํานวย



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  16 

ความสะดวกและประสานงานในการดําเนินภารกิจตางๆ ซ่ึงภารกิจนั้นจะครอบคลุมงานในทุกๆ
ดาน 
 4. คุณลักษณะของผูนําท่ีดี 
  ตามท่ีไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูนําแลวยังมีคุณสมบัติท่ีสําสําคัญอีกประการ
หนึ่งของผูนําท่ีตองกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีซ่ึงนักวิชาการทางการบริหารไดแสดงทัศนะไว
ดังนี้ 
  สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 223-224) ไดใหขอเสนอวาผูนําท่ีดีตองมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
   (1) ตองซาบซ้ึงถึงนโยบาย อํานาจหนาท่ี และกิจการในหนวยงานของตน 
   (2) ตองมีแผนในการดําเนินการและหม่ันเอาใจใสปรับปรุงอยูเสมอ 
   (3) ตองหม่ันศึกษาหาความรูปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
   (4) ตองจัดระบบการติดตอกับผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (5) ตองรูจักคนใหเหมาะสมกับงาน ตองติดตามงานอยูเสมอหาก พบขอบกพรอง
ตองรีบแกไข 
   (6) ตองมีความซ่ือสัตย มีความยุติธรรมและมีพรหมวิหารส่ี 
   (7) รูจักพิจารณาลําดับความสําคัญของงานงานดวนตองรีบทํากอน 
   (8) ตองเปนคนมีความคิดริเร่ิมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคดวย 
   (9) ตองกระตุนและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและหาทาง
ปรับปรุงงานของหนวยงานของตนอยูเสมอหม่ัน อบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถในการ
ทํางาน ใหความสนใจและเอาใจใสในความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 
   (10)  ตองเปนคนใจกวาง มีใจหนักแนนตอสภาวการณคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปน
มิตรอยาเปนคนหูเบาตองฟงความคิดเห็นทุกดานกอนแลวจึงส่ังการ และปฏิบัติการแตอยาเมินตอ
ขาวลือหรือการบอกกลาวและตองเปนผูกลายอมรับผิด 
   (11)  ตองเปนคนตรงตอเวลา มีความขยันในงาน อุทิศเวลาใหกับหนาท่ีการงาน 
   (12)  ยกยองชมเชยผูกระทําดีและควรทําตอหนาผูอ่ืนเม่ือมีโอกาสและดุหรือวา
กลาวตักเตือนผูใตบังคับบัญชาอยางเงียบๆ อยาใหใครไดยิน 
   (13)  ตองแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาความกาวหนาของเขาอยูท่ีผลของการ
ปฏิบัติงานของเขามากกวาส่ิงอ่ืนใดและตองใหเกียรติผูท่ีเสนอความคิดเห็นหรือวิธีการอยาอางเอา
ความคิดเห็นหรือวิธีการผูอ่ืนเสนอวาเปนของตน 
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   (14) ตองประพฤติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา เปนผูส่ังการและ
อํานวยการที่ดีอยาเปนคนโลเลหรือเปล่ียนใจบอยๆ 
  อรุณ  รักธรรม (2517, หนา 207-211) ไดแสดงทัศนะวาผูนําท่ีดีควรประกอบดวย
ลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
   (1) ความรูในการเปนผูนํานั้นความจําเปนท่ีสุดเพราะจะเปนเคร่ืองมือชวยรัก
สถานการณตางๆ ไดเปนอยางดีดังนั้นผูนําจะตองเปนคนรอบรูเปนพหูสูตินั่นเอง 
   (2) ความคิดริเร่ิม คือ ความตองการที่จะปฏิบัติส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยไมตองมีคําส่ัง
และแสดงขอคิดเห็นท่ีจะแกไขส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหดีข้ึนหรือเจริญข้ึนโดยผูนําจะตองคิดกอนทําเสมอ
และควรมีตัวผูนําอยางยิ่ง 
   (3) ความกลาหาญ คือ ลักษณะอาการที่ไมกลัวตออันตราย ความลําบากหรือ
เจ็บปวยใดๆ ความกลาหาญนี้ตองมีท้ังกายวาจาและจิตใจจึงจะปฏิบัติการอันเปนผูนําท่ีดีไดเพราะ
ผูนําที่มีความกลาหาญจะตองสามารถผจญตองานตางๆ ใหบรรลุดวยทุกอยางโดยไมกลัวการ
ตอตานขัดขวางใดๆ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความม่ันใจอีกดวย 
   (4) ความเด็ดขาด คือ ความสามารถท่ีจะตัดสินใจทันทีและทันเวลาท่ีเราตองการ
ท้ังความแนนอนชัดเจนไมคลุมเครือ 
   (5) ความแนบเนียน คือ ความสามารถท่ีจะติดตอเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับ
ผูอ่ืนดวยกิริยาอาการและวาจาท่ีถูกตองเหมาะสม โดยไมทําใหผูท่ีเราติดตอดวยเกิดความกระดาง
กระเดื่องไมพอใจ 
   (6) ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติตนใหถูกตองเปนกลางไมเอนเอียงในทางที่จะ
ใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใดความยุติธรรมท่ีกลาวถึงนี้ก็คือความเท่ียงธรรมนั่นเอง 
ผูนําตองยึดความยุติธรรมนี้ไวเปนอยางยิ่ง จึงจะไมทําใหสวนรวมเกิดความศรัทธาได 
   (7) ทาทาง คือ การแสดงออกซ่ึงรูปรางลักษณะกิริยาอาการตลอดท้ังการแตงตัวดี 
   (8) ตองใหเหมาะสมถูกตองกาลเทศะดวย ผูนําท่ีดีจําเปนตองมีลักษณะทาทางท่ีดี
ดวยความอดทน คือ ความสามารถทางรางกายและจิตใจท่ีจะทนตอการปฏิบัติกิจการหรือหนาท่ีท่ี
สมเหตุสมผลใหบรรลุความสําเร็จได 
   (9) ความกระตือรือรน คือ ความมีใจจดใจจอท่ีดีและเอาใจใสตอหนาท่ีท่ีปฏิบัติ
อยูเสมอ 
   (10)  ความไมเห็นแกตัว คือ การขจัดซ่ึงความสุขหรือผลประโยชนแหงตน เปน
การบังคับไมใหเกิดความโลภความหลงนั่นเอง 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  18 

   (11)  ความต่ืนตัว คือ ความสุขุมรอบคอบ ไมประมาท ไมยืดยาด ทําอะไรทันควัน 
มีความวองไวปราดเปรียวอยูเสมอ 
   (12)  ดุลยพินิจ การพิจารณาตกลงใจกับส่ิงตางๆ ไดถูกตอง 
   (13) ความสงบเสง่ียมไมหยิ่งยโส ไมจองหอง แตมีความพอดี ปฏิบัติตนใน
ขอบเขตท่ีดีงาม 
   (14)  ความเห็นอกเห็นใจ เปนคนท่ีมีความเมตตา ปราณสีงสารเห็นใจผูอ่ืน และ
รักษาผลประโยชนของสวนรวม 
   (15) ความจงรักภักดี คือ คุณสมบัติท่ีมีประจําตัวของบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย
ซ่ือตรงกับผูอ่ืนตอหนาท่ีตอรัฐ ตอหมูคณะ และตอสวนรวมนั่นเอง 
   (16)  การสังคมดี คือ การที่จะปรับตัวเขากับสังคมไดอยางแนบเนียนและถูกตอง 
   (17)  การบังคับตัวเอง คือ การที่สามารถบังคับจิตใจโดยผานทางอารมณตนเองได 
  Barnard (1966, pp.92-102) ไดใหขอคิดเห็นวาผูนําท่ีดีตองมีลักษณะดังนี้ 
   (1) มีความสดช่ืนและอดทน คือ ราเริงเบิกบาน ทํางานดวยความสนุก และมีความ
อดทนในการทํางาน 
   (2)  มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือ ตัดสินใจไดรวดเร็วและไมผิดพลาด 
   (3) มีความสามรถในการจูงใจคนไดดี ท้ังนี้เพราะผูนําจําเปนตองชักชวนหรือ
โนมนาวใหทํางานรวมกนัโดยมีจุดมุงหมายท่ีวัตถุประสงคของหนวยงาน 
   (4) มีความรับผิดชอบสูง คือ ตองสามารถควบคุมอารมณไดม่ันคงเม่ือถูกตําหนิ
ไมหนีงานแตจะมุมานะเพ่ืองานนั้นใหประสบความสําเร็จลงได 
   (5) มีสติปญญาเฉียบแหลม คือสามารถเรียนรูไดไวตลอดจนมีความรูดีถาผูนําท่ี
ขาดคุณสมบัติขอนี้เสียแลวก็จะเปนคนโง แลวก็จะเปนเร่ืองยากท่ีจะบังคับบัญชาใครได เพราะคงจะ
ไมมีใครยินดีหรือยินยอมอยูใตบังคับบัญชาคนโง 
  กมล  ชูทรัพย (2527, หนา 152-153) ไดนําเสนอลักษณะของผูนําท่ีดีควรจะมี
ลักษณะดังนี้ 
   (1) มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบทันคน 
   (2) มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
   (3) มีความเด็ดเดี่ยวในการบริหารงาน 
   (4) มีกําลังใจสูง 
   (5) มีความสามารถท่ีจะเรียนรูเร่ืองตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
   (6) มีความรูหลายดานและมีความสามารถในดานบริหาร 
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   (7) มีความกระตือรือรน 
   (8) มีความสุภาพ เปนมิตร และเห็นอกเห็นใจ 
   (9) มีศีลมีสัตยม่ันคงและเท่ียงธรรม 
   (10)  มีความสามารถท่ีจะนําและสอนคนได คือ เปนไดท้ังนายและครู 
   (11)  มีศรัทธาตองานและผูรวมงาน 
  สรุปไดวาผูนําจะตองมีความสามารถในทุกๆ ดานท้ังทางดานรางกายอารมณ 
สามารถบังคับจิตใจโดยผานทางอารมณตนเองได สังคมสติปญญามีสติปญญาเฉียบแหลม สามารถ
เรียนรูไดไวตลอดจนมีความรูดีมีความสามารถท่ีจะนําและสอนคนได และฐานะทางสังคม 
ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมสูงพรอมท่ีจะปรับปรุงตนเองจูงใจคน 
  Steig and Frederic (1969, p.137) ใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหาร
โรงเรียนวา เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากมายซ่ึงตองอาศัย
ปฏิสัมพันธกับกลุมตางๆ ไดแก กลุมเพ่ือนรวมงาน นักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการที่ปรึกษา
ตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานรวมกับกลุมตางๆ ดังกลาวแลวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผูบริหารตอง
รูถึงประวัติ ประเพณี และปญหาทางอาชีพของตน มีความสามารถท่ีจะมองเห็นปญหาและวิธีการ
แกปญหา มองเห็นความบกพรองดานโครงสรางขององคกรท่ีเปนเหตุใหงานไมเกิดประสิทธิภาพ 
ผูบริหารจะตองแกไขปญหาดวยวิธีประชาธิปไตย ดวยความม่ันใจในตนเอง อีกประการหนึ่ง
ผูบริหารจะตองเปนผูนําดานคบหาสมาคม และชอบคนอ่ืนและเปนคนท่ีคนอ่ืนชอบเปนผูใหความ
อบอุนแกผูรวมงาน ผูบริหารจะทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไมไดเลยหากไมเปนท่ีรักใครนับ
ถือของผูท่ีเกี่ยวของสรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารท่ีดีจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในทุกๆ 
ดานในดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและรากฐานทางสังคม ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมสูง
พรอมท่ีจะปรับปรุงตนเอง จูงใจคน ใจกวาง มีมนุษยสัมพันธดี มีบุคลิกลักษณะทาทางดีมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค มีความเสียสละ ใหความชวยเหลือผูรวมงาน มีความสามารถในการพูดโนมนาว
จิตใจ มีความสามารถในการประสานงาน เขาสังคมไดดี มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง  
เปนตน 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารตามแนวคิดของ บาส (Bass) 
 
 ทฤษฎีผูนําแบบจัดการและทฤษฎีผูนําแบบปฏิรูป (Transactional and Transformational 
Leadership Theories) ในคร่ึงศตวรรษที่ผานมาการศึกษาภาวะผูนํา มุงศึกษา ในเร่ืองวิธีการ
แกปญหาระหวางผูนําแบบอัตตาธิปไตย โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจระหวางแบบชี้นําและ
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แบบรวมงาน ศึกษาพฤติกรรมผูนําท่ีมุงงาน ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาถึงวิธีการสงเสริมการ
เปล่ียนแปลงในตัวบุคคล กลุมบุคคลและองคการ ซ่ึงเรียกวา ผูนําแบบประชาธิปไตยผูนําแบบ
รวมงาน เปนตน บาส (Bass, 1985, p. 3) ในป ค.ศ. 1980 การศึกษาวิจัยเร่ิมใหความสนใจการ
เปล่ียนแปลงขององคการ  จึงเ ร่ิมมีทฤษฎีภาวะผูนําแบบปฏิรูป  ซ่ึงทําใหเกิดขอผูกพันกับ
วัตถุประสงคขององคการ ตลอดจนใชอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา ในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค เบรินส (Burns, 1978, p. 29) ใหความเห็นวา เหตุท่ีการแสดงภาวะผูนํายังเปนปญหา
อยูจนทุกวันนี้เนื่องจากบุคคลไมมีความรูเพียงพอในเร่ืองของกระบวนภาวะผูนํา เบรินสเขาใน
ธรรมชาติของภาวะผูนํามีความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ซ่ึงความสัมพันธนั้นเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ทรัพยากร และอิทธิพล เบรินสเห็นวา ภาวะผูนําเปรียบเสมือนรูปแบบพิเศษของอํานาจการจูงใจท่ี
เกิดกับผูนําและผูตาม ตัดสินไดจากการใชภาวะผูนําแบบจัดการ (Transactional Leadership) และ
ภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงกอนหนานี้เบรินส (Burns, 1978, p 29) เช่ือวาผูบริหารควรมีลักษณะภาวะ
ผูนําแบบจัดการ โดยภาวะผูนําแบบจัดการจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเร่ิมตน ติดตอกับผู อ่ืนโดยมี
วัตถุประสงคจะแลกเปล่ียนส่ิงท่ีมีคุณคา ส่ิงท่ีแลกเปล่ียนนั้นอาจเปนดานเศรษฐกิจการเมือง หรือ
ดานจิตใจ ผลของภาวะผูนําแบบจัดการจะมีผลในชวงระยะเวลาส้ันๆ แตเม่ือสภาพแวดลอม
เปล่ียนแปลงไปอยาง รวดเร็วแตละองคการมีวัฒนธรรมองคการท่ีซับซอนข้ึนเบรินส จึงไดเสนอ
วิธีการของภาวะ ผูนําแบบใหม ท่ีสามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานมากกวาท่ีคาดไว เรียกวา ภาวะ
ผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผูนําและผูตามมีสวนชวยเหลือ ซ่ึงกันและกันในการยกขวัญและ
แรงจูงใจของแตละฝายใหสูงข้ึน (Burns, 1978, p. 29) จุดมุงหมายของภาวะผูนําแบบปฏิรูป คือ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายกลุม นอกจากนี้เบรินส ยังเช่ือวาในสถานการณปจจุบันผูนําท่ี 
เหมาะสมท่ีสุด คือ ภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงสอดคลองกับ ทิชชีและดวานนา (Tichy & Devanna, 
1990, p. 45) ท่ีกลาววา ผูนําแบบปฏิรูป ในป ค.ศ. 1990 เปนผูหนึ่งซ่ึงทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท้ัง
ภายใน และภายนอกหนวยงานในศตวรรษท่ี 21พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีของบาส (Bass, 1985, p. 
68) ดังไดกลาวมาแลวแบงออกเปน 2 แบบใหญๆ ไดแก พฤติกรรมของผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับ
พฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปลี่ยนโดยผูนําแบบเปล่ียนสภาพมีพฤติกรรมอยู 4 องคประกอบ และ
ผูนําแบบแลกเปล่ียนมีพฤติกรรมอยู 3 องคประกอบ โดย บาสเห็นวาแมภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ
จะตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนอยางเดนชัด แตโดยกระบวนการแลวไมสามารถท่ีจะแยกจาก
กันไดอยางแทจริงโดยเขายอมรับวา ผูนําคนเดียวกันอาจใชภาวะผูนําไดท้ังสองแบบในเวลาและ
สถานการณท่ีตางกันเม่ือแรกเร่ิมเสนอทฤษฎีใหมๆ บาส (Bass, 1985, p. 66) ไดระบุพฤติกรรมของ
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพไวเพียง 3 องคประกอบ ไดแก การสรางบารมี (Charisma) การกระตุนการใช
ปญญา (Intellectual Stimulation) และการมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individual Consideration)
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เทานั้น ความเสนหาหรือ อิทธิพลดานอุดมการณ (Idealized Influence) คือ พฤติกรรมท่ีสามารถ
กระตุนความรูสึกดานอารมณของผูตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเลียนแบบและผูกพันตอผูนํา 
 การกระตุนการใชปญญาคือพฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอปญหาไดดีจน
สามารถทําใหผูตามมองเห็นปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนไดเองสวนการมุงความสัมพันธ
เปนรายคนเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนการกระตุนใหกําลังใจและการ
เปนพี่เล้ียงสอนแนะแกผูตามตอมาทฤษฎีของบาสไดปรับปรุงใหม (Bass and Avolio, 1990, p. 120) 
จึงเพิ่มพฤติกรรมของผูนําแบบเปล่ียนสภาพอีกหนึ่งองคประกอบคือการจูงใจดานแรงดลใจ 
(Inspirational Motivation) ซ่ึงพฤติกรรมของผูนําท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารเพ่ือดึงดูดใจสูวิสัยทัศน โดย
การใชสัญลักษณเพื่อใหเกิดการใชความพยายามของผูตามสูงมากข้ึนและการท่ีผูนําจะแสดง
แบบอยางของพฤติกรรมแกผูตามเปนตนพฤติกรรมของผูนําแบบเปล่ียนสภาพตางมีความสัมพันธ
ตอกันและมีปฏิสัมพันธรวมกันในการกอใหเกิดอิทธิพลใหการเปล่ียนแปลงข้ึนแกผูตามสวน
พฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียนนั้นในระยะแรกของทฤษฎีบาส ไดระบุพฤติกรรมไวเพียง 2 
องคประกอบไดแกการใหรางวัลอยางเหมาะสม (Contingent Reward) กับการบริหารแบบวางเฉย 
(Passive Management by Exception) 
 การใหรางวัลอยางเหมาะสมหมายถึงพฤติกรรมของผูนําในการกําหนดความชัดเจนของ
งานท่ีใชเปนเกณฑท่ีสมควรไดรับรางวัลเพื่อใชเปนเคร่ืองจูงใจแกผูตามสวนการบริหารแบบวางเฉย
ไดแกพฤติกรรมของผูนําท่ีใชการลงโทษตามสถานการณเพื่อใหผูตามเกิดการปรับปรุงแกไขใน
สถานการณและเกิดการปรับปรุงแกไขในกรณีผลงานเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานท่ีกําหนดตอมามี
การปรับปรุงทฤษฎีใหม (Bass & Avolio, 1990, p. 120) ไดเพิ่มพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียน
อีก 2 องคประกอบไดแกการบริหารแบบวางเฉยซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเกี่ยวกับการเขาไป
ติดตามตรวจสอบผูตามแลวดําเนินการแกไขเพื่อใหแนใจวางานท่ีสําเร็จออกมานั้นมีประสิทธิผล
สวนอีกองคประกอบหน่ึง คือ การบริหารแบบปลอยตามสบาย (Laissez – faire) เปนพฤติกรรมของ
ผูนําท่ีไมใหความสนใจใดๆ ไมวาดานงานหรือดานคน (เชน ไมเอาใจใสดูแลชวยเหลือไมรับรู
ปญหาไมสนใจความตองการของลูกนอง) มีลักษณะปลอยใหทุกอยางเกิดข้ึนและเปนไปตาม
ยถากรรมเหมือนไมมีผูนําดวยเหตุนี้นักวิชาการบางคนจึงไมนับการบริหารแบบปลอยตามสบายวา
เปนการบริหารหรือเกี่ยวกับภาวะผูนํา (Non – Leadership) กรณีนี้ทําใหพฤติกรรมของผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนท่ีเกี่ยวของจริงมีเพียง 3 องคประกอบเทานั้น รายละเอียดของพฤติกรรมท้ัง 7 
องคประกอบของผูนําท้ังสองแบบจะกลาวในรูปแบบภาวะผูนําเปล่ียนสภาพ ดังนี้ 
 ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leadership) 
 องคประกอบท่ี 1 - ความมีบารมี (charisma หรือ idealized influence) 
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 องคประกอบท่ี 2 - การดลใจ (inspiration) 
 องคประกอบท่ี 3 - กระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) 
 องคประกอบท่ี 4 - การมุงความสัมพันธเปนรายคน (individualized consideration) 
 ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) 
 องคประกอบท่ี 5 - การใหรางวัลตามสถานการณเปนรายคน (contingent reward) 
 องคประกอบท่ี 6 - การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (active management by exception) 
 องคประกอบท่ี 7 - การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passive management by exception) 
 
 1. ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational Leadership) 
  ตามแนวคิดทฤษฎีของบาส (Bass, 1999, p. 24) ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพคือ
รากฐานในความคิด กลาวคือ ความสนใจของการจัดการองคกรและแนวทางที่จําเปนของสมาชิก
สภาวะผูนํา คือ ดานความมีบารมี ดานการดลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคล ใหผูตามเช่ือถือในมุมมองเขามีการจัดการและตอบสนองในมุมมอง  
ทฤษฎีผูนําการเปล่ียนแปลงยังใชไดกับพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจในการใหแรงเสริม ดานบวก 
หรือดานลบกับพฤติกรรมของผูตามในแรงบันดาลใจผูตามนั้น ผูนําตองใสใจท้ังสอง คือ สติปญญา 
และอารมณของผูตาม ผูนําจะตองใชวิธีทําใหผูตามละท้ิงส่ิงท่ีจะทําใหมีผลตอพฤติกรรมผูตามใน
มุมมองเขา ทฤษฎีผูนําท่ีแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณตอเนื่องใหผูนําท่ีมีความชํานาญเต็มท่ี
ในการควบคุมความสัมพันธกับคนท่ีอยูใตอํานาจ จากการใชภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพประกอบไปดวย 4 ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   (1) ความมีบารมี หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา อิทธิพลเชิงอุดมการณ (Charisma or 
Idealized Influence) เปนพฤติกรรมท่ีผูนําแบบเปล่ียนสภาพแสดงออกดวยแบบตัวอยางบทบาทท่ี
เขมแข็งใหผูตามมองเห็น เม่ือผูตามรับรูพฤติกรรมดังกลาวของผูนําก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะมีการประพฤติปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรม 
และจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับวาเปนส่ิงที่ถูกตองดีงาม ดังนั้นจึงไดรับการนับถืออยางลึกซ้ึง
จากผูตามพรอมท้ังไดรับความไววางใจอยางสูงอีกดวย ผูนําจึงสามารถจะทําหนาท่ีใหวิสัยทัศนและ
สรางความเขาใจตอเปาหมายของพันธกิจแกผูตาม โดย สาระแลวองคประกอบดานความเสนหาบง
บอกถึงการมีความพิเศษสามารถของบุคคลซ่ึงจะสงผลใหผูอ่ืนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศนท่ี
บุคคลนั้น กําหนดไว 
   (2) การดลใจ (Inspirational Motivation) เปนพฤติกรรมของผูนําแบบเปล่ียน
สภาพท่ีแสดงออกดวยการสื่อสารใหผูตามทราบถึงความคาดหวังท่ีสูงของผูนําท่ีมีตอผูตามดวยการ
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สรางแรงดลใจโดยจูงใจใหยึดม่ันและรวมสานฝนตอวิสัยทัศนขององคการ ในทางปฏิบัติผูนํามักจะ
ใชสัญลักษณและการปลุกเราทางอารมณใหกลุมทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายแทนการทําเพื่อ
ประโยชนเฉพาะตน ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือไดวาเปนผูสงเสริมน้ําใจแหงการทํางานทีม ผูนํา
จะพยายามจูงใจผูตามใหทํางานบรรลุเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยสรางจิตสํานึกของผูตามใหเห็น
ความสําคัญวาเปาหมายและผลงานนั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจะทําให
องคการเจริญกาวหนาประสบความสําเร็จได 
   (3) การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation) เปนพฤติกรรมของผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพ ท่ีแสดงออกดวยการกระตุนใหเกิดการริเร่ิมการสรางสรรคส่ิงใหมๆ โดยใช
วิธีการฝกคิดทวนกระแสความเช่ือและคานิยมเดิมของตน หรือของผูนํา หรือขององคการ ผูนําแบบ
เปล่ียนสภาพจะสรางความรูสึกทาทายใหเกิดข้ึนแกผูตามและจะใหการสนับสนุนหากผูตามตองการ
ทดลองวิธีการใหมๆ ของตนอง หรือตองการริเร่ิมสรางสรรคใหมท่ีเกี่ยวกับงานขององคการ
สงเสริมใหผูตามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 
   (4) การมุงความสัมพันธเปนรายคน (Individualized Consideration) ผูนําใหความ
สนใจตอความตองการความสําเร็จและความตองการความกาวหนาของผูตามเปนรายบุคคล โดย
แสดงผูฝกสอน (Coach) หรือพี่เล้ียง (Mentor) มีการพัฒนาศักยภาพของผูตามใหสูงข้ึน สรางโอกาส
การเรียนรูใหมๆ ภายใตบรรยากาศท่ีเกื้อกูลสนับสนุน ตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานความตองการและความปรารถนาสวนบุคคล ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในดานความ
ตองการและความปรารถนาสวนบุคคลยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในดานความตองการ 
เชน ผูตามบางคนตองการกําลังใจอยางมาก ในขณะที่บางคนตองการความเปนอิสระในการทํางาน 
บางคนตองการมาตรฐานที่เครงครัด บางคนชอบโครงสรางงานท่ีซับซอน ผูนําสงเสริมการส่ือสาร
แบบสองทาง และใชวิธีการจัดการแบบการเดินดูรอบๆ (Management by Walking Around) ผูนํามี
ปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการสวนตัว ใสใจถึงความกังวลของผูตาม มองผูตามเปนคนท้ังคน มากกวา
เปนเพียงพนักงานหรือปจจัยการผลิต ผูนํามีทักษะในการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมาย
งาน โดยคํานึงวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม และคอยเฝาสังเกตวาผูตามตองการคําแนะนํา
หรือการสนับสนุนอ่ืนๆ เพิ่มเติมในการทํางานใหสําเร็จหรือ ไมรวมท้ังมีการประเมินความกาวหนา
ของพนักงานท่ีมอบหมายใหผูตามทํา โดยผูตามตองไมรูสึกวาเปนการตรวจสอบ 
 2. ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) 
  ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนเปนแนวคิดของบาส (Bass) ในขณะท่ี เบรินส (Burns) มี 
ความเห็นวาภาวะผูนําแบบจัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูปเปนลักษณะภาวะผูนําท่ีแยกออกจาก
กัน (Burns, 1978, p. 29) แตบาส กลับพบวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยภาวะผูนํา
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แบบจัดการและภาวะผูนําแบบปฏิรูป ซ่ึงบาส ไดทําการศึกษา โดยขยายทฤษฎีภาวะผูนําแบบจัดการ
และภาวะผูนําแบบปฏิรูปของเบรินส โดยใชทฤษฎีแรงจูงใจมาอธิบายทฤษฎีภาวะผูนําของแบบ
จัดการ และภาวะผูนําแบบปฏิรูป ใหชัดเจนยิ่งข้ึนบาส (Bass, 1985, p. 153) กลาววาการท่ีผูนําจะ
แสดงภาวะผูนําเชิงจัดการหรือภาวะผูนําแบบปฏิรูปนั้นข้ึนอยูกับปจจัยตอไปนี้  
   (1) ส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก ประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมขององคการที่ผูนํานั้นอยู 
   (2) ส่ิงแวดลอมภายในองคการ ไดแก ตัวองคการงาน ผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
   (3) คุณธรรมสวนตัวและคานิยมของผูนําภาวะผูนําแบบปฏิรูปจะมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เม่ือใชภาวะผูนําแบบจัดการรวมดวย แตผูท่ีมีภาวะผูนําแบบปฏิรูปจะมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เม่ือใชภาวะผูนําแบบจัดการรวมดวย แตผูท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมีแนวโนมของคุณลักษณะ
ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปท่ีเห็นไดชัดเจนมากกวาภาวะผูนําเชิงจัดการท่ีเห็นไดชัดเจนมากกวาภาวะผูนํา
แบบจัดการ 
  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจัดการ (Transactional Leadership) ของบาส (Bass) ไดอธิบายวา
ผูนํา เชิงจัดการ ท่ีเช่ือวาทุกคนจะทุมเทพลังงาน หากเขารูวาเขาสามารถทําใหสําเร็จ และความสําเร็จ
นั้นเปนเคร่ืองมือไปสูรางวัล และหากเปนรางวัลท่ีเขาอยากไดเขาจะทุมเทความพยายามมากข้ึน ตาม
แนวความคิดของบาส (Bass) ภาวะผูนําเชิงจัดการ หมายถึงการท่ี ผูนําอธิบายใหผูตามเขาใจบทบาท 
และงานท่ีผูตามเกิดแรงจูงใจท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะใหความใสใจตอการ
ทํางานของผูตามโดยจะพัฒนาผูตามใหงอกงามเต็มขีดศักยภาพไปพรอมกัน ผูนําท่ีมีลักษณะแบบ
เปล่ียนสภาพนั้น มีระบบคานิยมและอุดมการณของตนท่ีเขมแข็ง ซ่ึงสามารถสงผลตอการเพ่ิม
แรงจูงใจของผูตามใหปฏิบัติไปในแนวทางดีงามตอสวนรวมมากกวาเพื่อประโยชนของตนเองผูนํา
แบบแลกเปล่ียนตางไปจากผูนําแบบเปล่ียนสภาพ กลาวคือ ไมตอบสนองความตองการรายบุคคล
ของผูตามรวมท้ังไมพัฒนาความเจริญงอกงามใหแตผูตาม แตผูนําแบบแลกเปล่ียนจะมุงใชส่ิงของมี
คาราคาเพื่อเปนเคร่ืองแลกเปล่ียนกับการทํางานของผูตาม โดยเม่ือผูตามไดทําตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายสําเร็จแลวไดส่ิงตอบแทน ขณะท่ีผูนําจะไดนําผลงานจากลูกนองไปเปนผลงานของตน 
ดังนั้นการท่ีผูนําแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลก็เพราะผูตามมองเห็นวาหากทําตามท่ีผูนําตองการแลว
ตนจะไดรับประโยชนท่ีพอใจเปนส่ิงตอบแทน คูเน็ตและลูวิค (Kuhnert and Lewis, 1987, p. 55)
ภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนประกอบไปดวย 2 ดาน ดังนี้ 
   (1) การใหรางวัลอยางเหมาะสม บางคร้ังเรียกวา การแลกเปล่ียนท่ีสรางสรรค 
(Constructive transaction) เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียนดวยกระบวนการแลกเปล่ียน
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ระหวางผูนํากับผูตาม โดยถาหากผูตามใชความพยายามเพิ่มมากข้ึนก็จะไดรับรางวัลเปนส่ิง
แลกเปล่ียนตอบแทน ผูนําแบบนี้จะทําเง่ือนไขขอตกลงวา หากผูตามทําสําเร็จตามท่ีตนตองการแลว
จะไดอะไรตอบแทนบางตามเกณฑท่ีตกลงกันไว 
   (2) การบริหารงานแบบวางเฉย เปนพฤติกรรมของผูนําแบบแลกเปล่ียนท่ีใช
วิธีการทํางานแบบเดิมและปลอยใหเปนไปตามสถานภาพเดิมตราบเทาท่ีวิธีการทํางานแบบเกายังใช
ไดผล แตจะเขาไปแทรกแซงก็ตอเม่ือมีส่ิงผิดพลาดเกิดข้ึนหรือทํางานไดต่ํากวามาตรฐาน โดยผูนําท่ี
บริหารงานแบบวางเฉยจะแสดงออกทางพฤติกรรมเขาไปกํากับตรวจสอบลูกนองอยางใกลชิดวาได
ทําผิดหรือฝาฝนระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนดหรือไม หากตรวจสอบพบผูนําก็จะใชมาตรการเขา
แกไขโดยทันที 
 3. ความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปล่ียนกับผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
  จากแนวคิดของบาส (Bass, 1985, p. 56) เกี่ยวกับผูนําท้ังสองแบบน้ีในแงความ 
สัมพันธเกี่ยวของตอกันซ่ึงอธิบายเพิ่มเติมตอมาวาผูนําคนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมไดท้ังท่ีเปนผูนํา
แบบแลกเปล่ียนและผูนําแบบเปล่ียนสภาพในสัดสวนท่ีแตกตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับแตละสถานการณ
ดวยเหตุนี้ความเปนผูนําท้ังสองแบบจึงเช่ือมโยงตอกันแบบแถบตอเนื่อง (Leadership Continuum)
แทนท่ีจะแยกออกจากกันเปนอิสระ จากแนวคิดดังกลาวทําใหนักวิชาการบางคนเช่ือวาการเปนผูนํา
ท่ีมีประสิทธิผลอยางแทจริงนั้นนาจะมีท้ังความเปนผูนําแบบแลกเปล่ียนควบคูกับความเปนผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพท่ีเหมาะสมไปตามสถานการณดังกลาวมาแลวในแนวคิดของเบร์ิน (Burn, 1978, 
p. 55) โดยพ้ืนฐานของผูนําแบบแลกเปล่ียน คือ การใชกระบวนการแลกเปล่ียนระหวางผูนํากับผู
ตาม โดยท่ีผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุส่ิงของมีคาตามท่ีตองการ แตมี
เง่ือนไขแลกเปล่ียนใหผูตามทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือปฏิบัติหนาท่ีไดสําเร็จตาม
ขอตกลง ผูตามก็จะไดรางวัลตอบแทนเปนการแลกเปล่ียนขณะท่ีผูนําก็ไดประโยชนจากผลงานท่ี
สําเร็จนั้น ผูนําแบบแลกเปล่ียนจึงเนนท่ีทําใหการดําเนินการขององคการในปจจุบันเปนไปอยาง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) บังเกิดผลดี (Excel) ผูนําแบบนี้จึงมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารจัดการใหเปนไปตามหนาท่ีทางการบริหาร (Management Functions) เชน การวางแผนการ
จัดองคการ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม เปนตน ในการทํางานจึงไมเนนความ 
สัมพันธสวนตัวนัก ซ่ึงผูนําแบบแลกเปล่ียนจึงมีความเปนผูบริหารจัดการ (Managers)มากกวา
พฤติกรรมดานความหมายของการเปนผูนํา (Leaders) ท้ังนี้เพราะแสดงพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (Managing) มากกวาการนํา (Leading) โดยมุงเนนความมีประสิทธิภาพ (Effective) เพิ่มข้ึน
ได โดยทําใหความคาดหวังในงานมีความชัดเจนมากข้ึนพรอมกับยื่นมือเขาไปชวยเหลือผูตามให
เกิดความม่ันใจตนเอง นอกจากนี้การชวยตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูตามจะทําใหผลงาน
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และขวัญกําลังใจของผูตามสูงข้ึนดวยหรือกลาวโดยสรุปอีกนัยหนึ่งก็คือ เพิ่มความเปนภาวะผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพมากข้ึนนั่นเองในขณะเดียวกันผูนํา แบบเปล่ียนสภาพมีคุณลักษณะท่ีสามารถ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญข้ึน ผูนําแบบนี้มีความสามารถในการนําการเปล่ียนแปลง
วิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรม ขององคการพรอมไปกับการสงเสริมการริเร่ิมสรางสรรคดาน
ผลงาน ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหมๆ อีกดวย ผูนําแบบเปล่ียนสภาพจะไมใชแรงจูงใจทางวัตถุให
มีอิทธิพลเหนือผูตาม แตจะเนนคุณลักษณะท่ีเปนนามธรรมมากกวา เชน ใชวิสัยทัศน คานิยมรวม
และความคิดในการสรางความสัมพันธตอกัน การทําใหกิจกรรมตางๆ เกิดความหมายในเชิงคุณคา 
การสรางความเขาใจและความรูสึกรวมของผูตามตลอดจนกระบวนการเปล่ียนแปลง ความเปนผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพ จึงข้ึนอยูกับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา เชน คานิยม ความเชื่อ และคุณสมบัติ
อ่ืนของผูนําเองมากกวากระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม ดังเชนผูนําแบบแลกเปล่ียน
กลาวโดยสรุป ความสัมพันธของผูนําท้ังสองแบบดังกลาวข้ึนอยูกับสมมุติฐานความเช่ือวาผูนําท่ี
ประสพความสําเร็จนั้น ตองวัดจากความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล แลวผูนําก็จําเปน 
ตองแสดงพฤติกรรมท้ังการบริหารจัดการ ควบคูไปกับการนํานั่นก็หมายความวาจําเปนตองมีท้ัง
ความเปนผูนําแบบแลกเปล่ียนพรอมกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพแตท้ังนี้จะตองคํานึงถึง
สถานการณนั้นๆ เปนสําคัญ เพื่อความเขาใจตอภาวะผูนําดังกลาวจึงขอสรุปดวยการนําเสนอตาราง
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับผูนําแบบแลกเปล่ียนในเปนประเด็นท่ี
ไดจากผลงานศึกษาวิจัยของบุคคลตางๆ ในสองทศวรรษลาสุดท่ีผานมาดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1  การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับผูนําแบบแลกเปล่ียน 
 

คุณลักษณะ ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ผูนําแบบแลกเปล่ียน 
1. แนวทาง - ริเริ่มสิ่งใหม (สรางโอกาส, จินตนาการ 

 สิ่งใหมเพ่ือคนหา) สมาชิกกลุม 
- รักษาสมดุลของงานที่ทําอยู 

2. จัดเนน - เนนวิสัยทัศน คานิยม ความคาดหวังและ 
 บริบท 

- เนนการควบคุมผลผลิตและผลงาน 

3. การใชอิทธิพล - ทั้งภายในและภายนอกขอบเขต 
 โครงสรางหนวยงาน 

- ภายในกลุมที่กําหนด 

4. การจูงใจโดยใช - กิจกรรมสรางกําลังใจ (เชิงอารมณ ให 
 การแนะนํา) 
- อํานาจอิทธิพล 

- อํานาจทางการและกลไก 
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ตารางท่ี 2.1  การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางผูนําแบบเปล่ียนสภาพกับผูนําแบบแลกเปล่ียน  
  (ตอ) 
 

คุณลักษณะ ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ ผูนําแบบแลกเปล่ียน 
5. คานิยม - ความรวมมือ เอกภาพ ความเสมอภาค  

 ความยุติธรรมและเปนธรรม รวมท้ัง 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การควบคุม 
- การประสานงานประสิทธิภาพและ 
 ประสิทธิผล 

6. การสื่อสาร - ทั้งทางตรงและทางออม แตงานท่ี 
 มอบหมายซ้ําซอน 

- ใหความชัดเจนตอทิศทางงานท่ี 
 มอบหมายในเชิงรูปธรรม 

7. ความเปน - นักปรัชญา - นักเทคโนโลยี 
8. ผลที่เกิด - การเปล่ียนแปลง - การแลกเปลี่ยน 
9. บทบาท - ใหอิสระในการคิด - ใหทําตามระบุ 
10. งานหลัก - การใหความหมายและการสื่อสารแก 

 เปาหมาย การสรางแรงจูงใจ 
- นําเปาหมายสูการปฏิบัติเปนผูสอนงาน  
 และเปนกรรมการตัดสิน 

11. กรอบเวลา - มองอนาคต - มองปจจุบัน 
12. บริบทความคิด - ระดับสากล - ระดับทองถ่ิน 
13. ทิศทางหลัก - แสวงหาสิ่งใหม วิธีการใหม - การรักษาสภาพเดิม 

ท่ีมา  :   Bass and Avolio, 1990, p. 128 
 
  นอกกจากนี้แลวจากผลการศึกษาวิจัยพบวาภายใตการนําของผูนําแบบเปล่ียนสภาพ
จะทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจท่ีจะใชความพยายามในการทํางานเพ่ิมข้ึนจากปกติ ดวยเหตุนี้ผลงานท่ี
เกิดข้ึนจึงมากกวาท่ีคาดหวังไว ในขณะท่ีผูนําแบบแลกเปล่ียนนั้นผูตามจะสรางผลงานไดเพียง
ตามท่ีคาดหวังแลวยังชวยเหลือเพื่อประโยชนของหมูคณะหรือองคการ บาสและอโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1990, p. 24) ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 การสงเสริมกันระหวางภาวะผูนําแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ 
ท่ีมา  : Bass and Avolio, 1990, p. 24 
 
  จากภาพ จะเห็นวาภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพทําใหผูใตบังคับบัญชามีปริมาณของ
การใชความพยายามในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน (Extra Effort) ท้ังนี้เพราะมีแรงจูงใจสูงข้ึน จนกระท่ัง
สามารถทํางานไดมากกวาท่ีเคยคาดหวังไว (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 45) 
  สรุปไดวา ผูนําคนหนึ่งอาจแสดงพฤติกรมไดท้ังท่ีเปนผูนําแบบแลกเปล่ียนและผูนํา
แบบเปล่ียนสภาพ ในสัดสวนท่ีแตกตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับแตละสถานการณ 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 

ความมีบารม ี การดลใจ กระตุนการใชปญญา การมุงม่ันความสัมพันธ
เปนรายคน 

ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ความพยายาม 
ที่คาดหวัง 

แรงจูงใจใหเพิ่มข้ึนเพื่อการ
ทํางานความพยายามสวนเกิน 

การปฏิบัติงาน 
ที่คาดหวัง 

การปฏิบัติงานเกินกวา 
ที่คาดหวัง 

การบริหาร 
แบบวางเฉย 

การใหรางวัล 
ตามสถานการณ 

+ + + 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีท่ีตองจัดการศึกษาตามท่ี
กําหนดตามมาตรา 49 และมาตรา 80 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ี
บัญญัติไววา 
  มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐ
จะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยู
ในสภาวะยากลําบากตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษา
โดยเทาเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือก
ของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตยอมไดรับการคุมครองและสงเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 
  มาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลการทางการศึกษาให
กาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกรวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มี
ระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  มาตรา  80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ชุมชนองคการทางศาสนาและเอกชนจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  ปจจุบันการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเปนอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 89  (21) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  โดยมีการจัด
การศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ  โดยที่สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีภารกิจในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียนใหแกเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครโดยมีโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 435 โรงเรียนกระจายในพ้ืนท่ี 50 สํานักงานเขตมีนักเรียน 
340,430 คนแบงเปนระดับอนุบาลศึกษาจํานวน 62,268 คนระดับประถมศึกษาจํานวน 246,104 คน
มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 28,952 คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 1,254 คนครูจํานวน 
15,244 คนโรงเรียนท่ีเปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวน 429 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน 93 โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 5 
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โรงเรียนสวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมใหแกผูดอยโอกาสพิการและบกพรองทางสติปญญา
จํานวน 74 โรงเรียน 
  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนสํานักการศึกษาไดดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ตลอดจนนโยบายของรัฐในดานการศึกษาตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) และนโยบายของคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานครโดยกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหโรงเรียนมี
คุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการบริหารการเรียนการสอนสงเสริมใหมีการสอนภาษาตางประเทศโดยครูชาวตางประเทศ
พัฒนาโรงเรียน ดวยระบบเครือขายโรงเรียนโดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใน
รูปคณะกรรมการสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในรูปแบบ “เรียนฟรีเรียนดีอยางมีคุณภาพ” 
  เรียนฟรี 
  กรุงเทพมหานครไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและจัดสรรเพิ่มเติม  เพื่อเปนคาใชจาย 
2สวน คือ สวนท่ีโรงเรียนใชบริหารจัดการและสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนซ่ึงสวนท่ี
เกี่ยวกับนักเรียนโดยคิดคาใชจายท่ีถือเปนการเรียนฟรีของนักเรียนมีดังนี้ 
  1) คาอาหารเสริม (นม) 2) คาอาหารกลางวัน 3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 4) คา
เคร่ืองแบบลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ 5) คาเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษ/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 6) คาอุปกรณเคร่ืองใชสวนตัว 7) คาประกันอุบัติเหตุ 8) คาพาหนะ
บริการสุขภาพ 9) คาเวชภัณฑ 10) คาอุปกรณเคร่ืองเขียน 11) คาแบบเรียน 12) คาแบบฝกหัด 13) 
คาวัสดุการศึกษา 14) คาวัสดุส่ือการเรียนการสอน 15) คาวัสดุอุปกรณกีฬา 16) คาวัสดุคอมพิวเตอร 
17) คาหนังสือหองสมุด 18) คาหนังสือเสริมการเรียน 19) คาจางครูสอนภาษาตางประเทศ 20) 
คาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  เรียนดี 
  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่ดีโดยเนน 
“ความรูคูคุณธรรม”และสงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูไดแกจัดใหมีโรงเรียน
สองภาษา จํานวน 10 โรงเรียน จําแนกเปนหลักสูตรไทย-จีน จํานวน 4 โรงเรียน หลักสูตรไทย-
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อังกฤษ จํานวน 6 โรงเรียน นอกจากนี้มีการสอนเสริมภาษาอาหรับ จํานวน 30 โรงเรียน ภาษาสเปน
จํานวน 5 โรงเรียน ภาษาญ่ีปุน จํานวน 3 โรงเรียน และภาษาจีน จํานวน 358 โรงเรียน 
  มีคุณภาพ 
  สํานักการศึกษาจัดใหมีการประเมินคุณภาพตามแนวนโยบาย  SMART SCHOOL
เปนการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. สรางเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
ภายนอกสังกัดเชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดจนหนวยงานภาคเอกชน เชน บริษัทซีพีออลบริษัทเซ็นทรัลรีเทล  
เปนตน 
  คุณลักษณะของนักเรียนกรุงเทพมหานครท่ีพึงประสงค 7 ประการ 
   (1) มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย 
   (2) คิดไดแกปญหาเปน 
   (3) มีความคิดสรางสรรค 
   (4) มีภาวะผูนําและทํางานเปนทีม 
   (5) เขาใจและเขาถึงขอมูลขาวสาร 
   (6) มีความสามารถดานเทคโนโลยี 
   (7) พึ่งพาตนเองไดในการเรียนรูและการทํางาน 
  เปาประสงคการพัฒนา 
   (1) จัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง 
   (2) นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
   (3) โรงเรียนมีมาตรฐานสากลและผดุงคุณภาพการศึกษาไดอยางยั่งยืน 
   (4) จัดบริการการศึกษาใหกาวไกลกาวทันโลกโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   (5) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
  แผนยุทธศาสตร 
  ลําดับท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจ
และเปนมหานครแหงการเรียนรู (Developing Strong Economy and Knowledge-based Society) 
  ลําดับท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนมหานครแหงคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in Cultural Mega-City) 
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  ลําดับท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเปนตนแบบดานการ
บริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega-City Management) 
 2. โรงเรียนกลุมกรุงธนใต 
  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใตจะประกอบดวย เขตภาษีเจริญ  
เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตราษฎรบูรณะ เขตบางแค เขตทุงครุ เขตบางบอน 
  เขตภาษีเจริญ เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงธนใต สภาพโดยท่ัวไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แตในพ้ืนท่ีเนื่องจากมีการขยายตัวของ
ระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะดานการคมนาคม) จึงเกิดการเปล่ียนแปลงจากชุมชนเกษตรเปน
ชุมชนเมืองมากข้ึนเขตภาษีเจริญมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด 13 โรงเรียน ประกอบ 
ดวย โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดอางแกว โรงเรียนวัดโคนอน โรงเรียนวัดตะลอม โรงเรียน
ประดู (พวงอุทิศ) โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย โรงเรียน
บางจาก โรงเรียนวัดโตนด โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม โรงเรียนวัดวิจิตร
การนิมิต 
  เขตหนองแขม เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงธนใต สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม สภาพเศรษฐกิจดั้งเดิมข้ึนอยูกับการเกษตรกรรม แต
ปจจุบันสภาพพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวจากพ้ืนท่ีช้ันใน มีผูยายถ่ินเขามา
อยูอาศัยและประกอบอาชีพมากข้ึน พื้นท่ีการเกษตรจึงเร่ิมถูกเปล่ียนแปลงเปนสถานท่ีราชการ 
สถานศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทัศน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย และ
หมูบานจัดสรรมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด  6 โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนคลอง
บางแวก (มนต จรัสสิงห) โรงเรียนบานขุนประเทศ โรงเรียนประชาบํารุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎรบูรณะ) โรงเรียนวัดอุดมรังสี 
  เขตบางขุนเทียน เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงธนใต สภาพพื้นท่ีทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเปนแหลงท่ีอยูอาศัย การคา และ
อุตสาหกรรม ในขณะท่ีพื้นท่ีสวนใหญเปนเขตเกษตรกรรมและมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เนื่องจาก
เปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครท่ีมีพื้นท่ีติดกับอาวไทย (เปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และ
ยังมีปาชายเลนหลงเหลืออยูมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด 16โรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนวัดกําแพง โรงเรียนวัดกก โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียน 
ราชมนตรี (ปล้ืม-เช่ือมนุกูล) โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนวัดแสมดํา โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ โรงเรียนวัดบางกระด่ี โรงเรียนศาลเจา (หาวนุกุลวิทยา) โรงเรียน 
วัดทาขาม โรงเรียนวัดบัวผัน โรงเรียนวัดประชาบํารุง โรงเรียนวัดเลา โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
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  เขตราษฎรบูรณะ เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุม
กรุงธนใต ซ่ึงถือเปนแหลงจางงานใหม ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก และศูนยราชการทางทิศตะวันตก
ของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียน
วัดบางประกอก โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส โรงเรียนวัดแจงรอน
โรงเรียนวัดสน โรงเรียนสารอด 
  เขตบางแค เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต 
กรุงธนใต ซ่ึงถือเปนเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหลงท่ีอยูอาศัยสภาพแวดลอมดีทางฝงธนบุรีและ
เขตบางแคเปนเขตท่ีมีจํานวนประชากรมากเปนอันดับท่ี 1 ในกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท้ังหมด 12 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนคลองหนองใหญ โรงเรียนวัดราษฎร
บํารุง โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ โรงเรียนบางเชือกหนัง โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี โรงเรียน
บางแค (เนื่องสังวาลอนุสรณ) โรงเรียนเพชรเกษม โรงเรียนบางแคเหนือ โรงเรียนบางไผ โรงเรียน
หมูบานเศรษฐกิจ โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดมวง 
  เขตทุงครุ เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยูในกลุมเขตกรุง
ธนใต สภาพท่ัวไปเปนแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอยและหนาแนนปานกลาง โดยมีพื้นท่ีทํา
การเกษตรเปนหลักทางทิศตะวันตกเฉียงใตมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด 8 โรงเรียน 
ประกอบดวย โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนสามัคคีบํารุง โรงเรียนบางมด (ตันเปาววิทยาคาร) 
โรงเรียนราษฎรบูรณะ โรงเรียนรางราชพฤกษ (นุชมีอุทิศ) โรงเรียนวัดทุงครุ โรงเรียนคลองรางจาก
โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ 
  เขตบางบอน เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองหลักของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต
กรุงธนใต สภาพทั่วไปทางดานตะวันออกของเขตเปนแหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอยและหนาแนน
ปานกลาง โดยมียานการคาและเขตอุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ี สวนทางดานตะวันตกเปนแหลงท่ีอยู
อาศัยหนาแนนนอยและเขตเกษตรกรรมมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด  8 โรงเรียน 
ประกอบดวย โรงเรียนบานนายเหรียญ โรงเรียนบานนายผล (แมนสุวรรณอุปถัมภ) โรงเรียนบาน
นายสี โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนพรหมราษฎรรังสรรค โรงเรียนสถานีพรมแดน โรงเรียนวัด
นินสุขาราม โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํานั้นไดมีผูวิจัยไวหลายดวยกันท้ังการสอบถามตาม
ความคิดเห็นของขาราชการครูจากบุคลากรและตัวผูบริหารเองไวดังตอไปนี้ 
  ทิพวรรณ โอษคลัง (2549) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา ความผูกพันของสถานศึกษาของครูและความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความผูกพันตอสถานศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 กลุมตัวอยาง ครู 333 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา  วิ เคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คา เฉล่ีย  คา เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  และ 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1. พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก การสราง
บารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาวปญญา และการคํานึงถึงเอกบุคคลอยูในระดับมาก  
2. ความผูกพันของครูตอสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ความศรัทธา ความ
จงรักภักดีและความทุมเทอยูในระดับมาก 3. พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอสถานศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  กาญจนพัฒน  เทศสวัสดิ์ (2552) เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําความยืดหยุนในการใช
แบบภาวะผูนําและปรับใชแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 จํานวน 79 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิผลและการปรับใชแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาของเฮอรเซยและแบลนชารด 
(Hersey and Blanchard, 1998) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถ่ี และคา 
รอยละ ผลการวิจัยพบวา 1. การใชแบบภาวะผูนําหลักของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมเรียงตามลําดับดังนี้ แบบมีสวนรวม แบบเสนอความคิดเห็น 
แบบส่ังการ และแบบมอบหมายงาน 2. ความยืดหยุนในการใชแบบภาวะผูนําสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ใชแบบภาวะผูนําหลักและแบบภาวะผูนํารอง เรียงตามคารอยละ
อันดับแรก คือแบบเสนอความคิด/แบบมีสวนรวม อันดับท่ีสอง คือ แบบมีสวนรวม/แบบเสนอ
ความคิด อันดับท่ีสามแบบมีสวนรวม/แบบส่ังการ อันดับท่ีส่ี คือ แบบเสนอความคิด/แบบส่ังการ 
และอันดับสุดทาย คือ แบบส่ังการ/แบบมีสวนรวม 3. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาสระแกว เขต 1 ใชแบบภาวะผูนําโดยสามารถปรับใชไดท้ัง 4 แบบ 3 แบบ และ 2 แบบ ซ่ึง
ในการบริหารงานใชแบบภาวะผูนําแบบ 3 แบบมากเปนอันดับแรก อันดับท่ีสองใชแบบภาวะผูนํา
แบบ 4 แบบ และอันดับท่ีสามใชแบบภาวะผูนําแบบ 2 แบบ 4. การใชแบบผูนํา 3 แบบท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 เลือกใชมากท่ีสุด คือ แบบเสนอ
ความคิด/แบบมีสวนรวม/แบบส่ังการ 5. การใชแบบผูนํา 4 แบบท่ีผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 เลือกใชมากท่ีสุด คือแบบมีสวนรวม/แบบเสนอ
ความคิด/แบบส่ังการ/แบบมอบหมายงาน 6. การใชแบบผูนํา 2 แบบท่ีผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 เลือกใชมากท่ีสุด คือแบบเสนอความคิด/แบบมีสวน
รวม 7. การปรับใชแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 ตามเกณฑการใหคะแนนประสิทธิผลและการปรับใชแบบภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา (Lead –Self) ของเฮอรเซยและแบลนชารด (Hersey and Blanchard) พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 รอยละ 79.75 ไดคะแนนมี
ประสิทธิผล และคะแนนรอยละ 20.25 ไดคะแนนไมมีประสิทธิผล 
  ศักดิ์ ซุนกลาง (2552) เพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาความฉลาด
ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 1-7  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 329 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ  
แบบสอบถามวัดแบบภาวะผูนํา ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเช่ือมั่น 0.972 และแบบสอบถามวัด
ความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแกความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานที การทดสอบคาที และ 
การทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครราชสีมาเขต 1-7 มีแบบภาวะผูนํามากท่ีสุด คือ แบบเสรีนิยม แบบรองลงมา คือ แบบ
ประชาธิปไตย และแบบเผด็จการตามลําดับ 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 1-7 ในภาพรวมอยูในระดับเกณฑปกติ และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ดานดีอยูในระดับสูงกวาปกติ ดานเกงและดานสุขอยูในระดับเกณฑปกติ  
3. ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับความฉลาดทางดานอารมณของผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต 1-7 โดยภาพรวมพบวามีความสัมพันธกัน
โดยนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานของความฉลาดทางดานอารมณ พบวา 
3.1 แบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความฉลาดทางดานอารมณดานดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .053.2 แบบภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความฉลาดทางดานอารมณดานเกงอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 3. แบบภาวะผูนําไมสัมพันธกับความฉลาดทางดานอารมณดานสุขเม่ือกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  วีณา  เพชรจิระวรพงศ (2552) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 ปการศึกษา 2551 จํานวน 42 โรงเรียน ครู 3,390 คน โดยจําแนกตามเพศ 
ขนาดโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีการสอน กลุมตัวอยางจํานวน 346 คน ซ่ึง
เลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย แจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 326 ฉบับ (คิดเปนรอยละ 94.21) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดทฤษฎีวิเคราะหภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของ Bill Miles 4 ดาน ทฤษฏีดานผูนํามิตรสัมพันธ ทฤษฏีดานผูนําสูจุดมุงหมาย 
ทฤษฏีดานการแลกเปล่ียนและการเปล่ียนแปลง และทฤษฏีดานผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคาทีผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมตามทฤษฏีท้ัง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานนําสูจุดมุงหมาย ดานการแลกเปล่ียนและ
การเปล่ียนแปลง และดานมิตรสัมพันธ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม โดยจําแนกตามเพศ พบวาโดยรวมครูท่ีมีเพศ
แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาทฤษฏีดานผูนํามิตรสัมพันธครู
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม โดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบวาโดยรวมขนาดโรงเรียนแตกตางกันครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ทฤษฏีดานผูนํามิตรสัมพันธกับทฤษฏีดานผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ครูมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ีการสอน
แตกตางกัน พบวาโดยรวมครูมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทฤษฏีดาน
ผูนํามิตรสัมพันธกับทฤษฏีดานผูนําแสดงออกอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ครูมีความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  พรสุดา  คุโนภาค (2554) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ ริหารสถานศึกษากลุมโรง เ รียนเครือข าย ท่ี  40(2)  สํานักงานเขตหนองจอก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา  
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กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก ขาราชการครูในกลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 40(2) สํานักงานเขตหนอง
จอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 43 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .98 สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูลประกอบดวย  คะแนนเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test)  
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1. ภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 40(2) สํานักงานเขตหนองจอก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย ไดแก ความเปนผูมีบารมี การเปนผูกระตุนการใชปญญา การเปนผูสรางความสัมพันธกับ 
ผูตามเปนรายบุคคล และการเปนผูสรางแรงดลใจ 2. เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ ริหารสถานศึกษากลุมโรง เ รียนเครือข าย ท่ี  40(2)  สํานักงานเขตหนองจอก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเวนดานการใชปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.  เปรียบเทียบภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 40(2) สํานักงานเขตหนอง
จอก สังกัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากลุม
โรงเรียนเครือขายท่ี 40(2) สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานการ
กระตุนการใชปญญาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Menon (2004) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรการบริหารการศึกษาท่ีมี
ผลตอนักศึกษาฝกสอน สรุปไดวา ผูบริหารที่ผานการอบรมหลักสูตรการบริหารมาแลว จะมี
หลักการบริหารท่ีทันสมัย สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดมากและตรงจุดมุงหมายของ
โรงเรียน และยังพบวาเกณฑมาตรฐานในการบริหารการศึกษาเปนส่ิงจําเปนตอการจัดการศึกษา ใน
หลักสูตรประถมศึกษา ควรมีการสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการอบรม และควรใหความสนใจตอ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะดานการประเมินตัวผูสอน 
  Goldsmith (2005) ไดศึกษา ภาวะผูนําเพ่ือการสรางสรรคการเรียนรูในโรงเรียน  
การศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบมีสวนรวม การศึกษานี้เพ่ือสํารวจ ความสัมพันธระหวาง รูปแบบ
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหาร การรับรูของหัวหนางาน  และคณะกรรมการการศึกษาที่มี
ผลตอความคิดสรางสรรค และสถานการณการเรียนรูในโรงเรียน ใชบทความเกี่ยวกับภาวะผูนําของ  
โบลแมน (Bolman) และดีล (Deall) ประเมินรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารและใชแบบสอบถาม
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การเรียนรูแบบศูนยกลางของแบรดฟอรด (Bradford) วัดการเรียนรูแบบศูนยกลางของผูตอบ
แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 227 คน หัวหนางาน จํานวน 202 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 205 คน ผลการวิจัยพบวา การรับรูแบบภาวะผูนํามีผลอยางมาก
ตอความคิดสรางสรรค และสถานการณการเรียนรูในโรงเรียน 
  Hayes (2007) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองซิดนีย ลิงการด (Lingard) มิลส 
(Mill) และเคปเนส (Cepness) จากมหาวิทยาลัยควีนแลนด ไดศึกษาเร่ืองการปฏิรูปโรงเรียนและ
วิชาครูผูนําและภาวะผูนําท่ีเกิดผล : โรงเรียนในฐานะองคกรในการเรียนรู  รายงานนี้สนใจคําวา
ภาวะผูนําท่ีเกิดผล และวิธีการท่ีภาวะผูนําแบบนั้นใชในการพัฒนาและหลอเล้ียงวิชาครูท่ีเกิดผล
ภายในโรงเรียนกรณีศึกษาเหลานี้ไดรับเลือกเพราะวา ไดแสดงใหเห็นการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ท่ี
แสดงภาวะผูนําอธิบายการศึกษา 3 กรณีศึกษา ท่ีมาจากการศึกษา เพื่อพัฒนาในระยะยาวของรัฐควีน
แลนดเปนส่ือสูการสรางชุมชนแหงการเรียนรูมืออาชีพซ่ึงทําหนาท่ีลดแรงกดดันภายนอก สอน 
การปฏิบัติและผลงานของนักเรียน ผูวิจัยแนะนําวา การเลียนแบบการปฏิบัติท่ีหลายหลายของภาวะ
ผูนําอธิบายในโรงเรียน  กรณีศึกษาแสดงถึงรูปแบบของภาวะผูนําท่ีเกิดผล 
  Barnett, K. (2007) แมคคอรมิค เจ และคอนเนอรอาร (Conner R.) จากมหาวิทยาลัย
นิวเซาทเวลส ไดศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษา เกิดจากผลการศึกษาท่ีทํามากอนซ่ึงเสนอวา
พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภาวะผูนําของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐ 
นิวเซาทเวลส สัมพันธกับผลผลิตบางสวนของครู และทัศนคติของวัฒนธรรมการเรียนรูของ
โรงเรียน และภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลส   
สัมพันธกับผลผลิตบางสวนของครู และทัสนคติของวัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน การศึกษา
คร้ังนี้ไดรับความรวมมือจากครูจํานวน 373 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 40 โรงเรียนท่ีไดจากการ
เลือกสุมในรัฐนิวเซาทเลส ออสเตรเลีย สอบถามครูใหบงช้ีถึงการรับรูของตนตอของพฤติกรรม
ภาวะผูนํา และผลผลิตของครู ดวยการตอบแบบสอบถาม เคร่ืองมือภาวะผูนําฉบับพหุองคประกอบ  
ฉบับมาตราประมาณคา 5 ระดับ (แบบส้ัน) จํานวน 45 ขอ และบงช้ีถึงการรับรูของตน ตอ
วัฒนธรรมการเรียนรูของโรงเรียน โดยอาศัยแบบสํารวจการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวจํานวน 42 ขอ 
ออกแบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวัด การแจกแจงและคุณสมบัติจัดตามลําดับช้ันของขอมูล ซ่ึง
ขอมูลเหลานี้ ไดรับการวิเคราะห โดยอาสัยวิธีการเช่ือมตอของการวิเคราะหหลายระดับ และ
รูปแบบสมการโครงสราง 
  Gittens, Brian (2009) ไดศึกษาเร่ืองความเขาใจในการใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ในบทบาทหัวหนาภาควิชา ดานวิชาการในมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐเวอรจิเนียโดยมุงเนนการใช
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในเร่ือง วิสัยทัศน อิทธิพลการปรับตัว  การกระตุนการปรับตัว  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  39 

การปรับตัวของมนุษย และคุณคาในการปรับตัว จากหัวหนาภาควิชา และสมาชิก ผลการศึกษา
พบวา หัวหนาและสมาชิก มีความเขาใจในการใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญระหวางความเขาใจของสมาชิกกับความเปนผูนําการเปล่ียนแปลงของหัวหนาภาควิชาใน
ดานวิชาการ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป คือ การคัดเลือกหัวหนาภาควิชา การประเมิน  
การพัฒนาอยางมืออาชีพ 
 
 


