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 The purposes of this research were (1) to investigate leadership styles and individual 

creativity of educational personnel under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1,  

(2) to compare leadership styles and creativity of the personnel according to their personal factors, (3) to 

examine relationship between leadership styles and individual creativity of the personnel, and  (4) to 

determine the influence of leadership styles on the individual creativity of the personnel. Samples of the 

study were 411 educational personnel working in schools under the Nakhonpathom Primary Education 

Service Area Office 1. Data was collected by using questionnaire and was described and analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation and Stepwise Multiple 

Regression Analysis.     

 Results revealed (1)the personnel of Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 

1 had transformational leadership , transactional leadership and individual creativity at a high level (2) 

Personal of Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1 with different position had 

different  transactional Leadership (3) Transactional Leadership and transformational  leadership had an 

influence  individual creativity (4) Factors had an influence  individual creativity  Transformation 

leadership and Transactional Leadership. 
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 บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 การกา้วเขา้สู่ยคุศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้นไม่
ว่าจะเป็นผลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี การส่ือสารสมยัใหม่ท่ีสามารถแพร่กระจายข่าวสาร
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการแข่งขนัท่ีรุนเเรง ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอยูร่อดขององคก์ร ฉะนั้นองคก์รใดท่ีสามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้งคก์ร
นั้นจะตอ้งมีผูบ้ริหารทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล    ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในอนัท่ีจะน าพา
องคก์รไหไ้ปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะองคก์รทางการศึกษา
เพราะเป็นองคก์รท่ีมุ่งสอนให้ทรัพยากรของชาติ เป็นคนดี มีความรู้ ทั้งในดา้นวิชาการ อีกทั้งเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม    อยา่งไรก็ดีในการท่ีจะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและ
การบริหารจดัการท่ีดีไดน้ั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะมีความเป็นผูน้ าดว้ย  ผูน้ าท่ีดีคือผูน้ าท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีอาจเป็นไปไดไ้ห้เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดจ้ริง ๆ   การเป็นผูน้ าท่ีดีมี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งพฒันาคุณสมบติัท่ีส าคญัขอ้หน่ึงใหเ้กิดข้ืนกบัตนเองคือ ใหเ้พื่อนร่วมงานมี
ส่วนร่วมในการตดัสินนโยบาย (นนทบุรี :  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540) เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ  เพราะการพฒันาประเทศตอ้งอาศยั
ก าลงัคนเป็นส าคญั    เเละก าลงัคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นฐานของ
การศึกษาในระดบัสูงต่อไป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน, 2542) จากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญติัการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีเเกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนด
บทบญัญติัท่ีเป็นแนวนโยบายการปรับปรุง  และเปล่ียนแปลงไวอ้ย่างชัดเจนท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเขา้ด าเนินการ เพี่อให้สามารถ  ด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วและจริงจงั 
ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ท าให้มีการปฏิรูปทาง
การศึกษาทั้งระบบ ไดแ้ก่ การปฏิรูประบบบริหารจดัการ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ในปัจจุบนัมีองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รหรือสถานศึกษาอยูไ่ดอ้ยา่งมนั
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คง มีความเจริญกา้วหนา้และพฒันาข้ึน องคป์ระกอบท่ีส าคญั ทีขาดเสียไม่ไดเ้ลยคือผูบ้ริหารและ
บุคคลในองคก์ร  ผูบ้ริหารสถานศึกษานบัเป็นบุคคลท่ีเป็นกลไกส าคญั ซ่ึงท าให้การปฏิบติังานใน
สถานศึกษาประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว โดยท่ีการบริหารจดัการศึกษาให้มึประสิทธิภาพนั้น 
ผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารจดัการสถานศึกษาและจูงใจให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
โดยส่งเสริมใหค้รูมีทกัษะ ดา้นการคิดวิเคราะห์ ส าหรับในการจดัการเรียนการสอนนั้น ครูจะตอ้ง
มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิคสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  

ความคิดสร้างสรรค(์Creativity) เป็นส่ิงท่ีทุกคนมีอยู ่เพียงแต่จะมีมากนอ้ยต่างกนัไปข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
สามารถถูกกระตุน้ ส่งเสริม หรือพฒันาให้สูงข้ึนไดต้ั้งแต่ในวยัเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จกั
คิดวิเคราะห์เป็น แกปั้ญหาเป็น มีทกัษะในการใชชี้วิต โดยความคิดสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการใน
การพฒันาความคิดแลว้เสนอเป็นส่ิงใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากวิธีเก่า หรือเกิดเป็นนวตักรรมใหม่
ข้ึนมา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีองคก์รทุก
แห่งตอ้งมี เพื่อการด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายและ
ความส าเร็จต่างๆไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงันั้น ผูบ้ริหารในองคก์รตอ้งให้ความส าคญัต่อการกระตุน้
ส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ตอ้งสร้างให้ผูร่้วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงการ
เป็นผูบ้ริหารอย่างมีความคิดสร้างสรรคเ์องดว้ย ดงัท่ี เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน(2554) กล่าวว่า การ
สนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ จะส่งผลต่อวฒันธรรมองค์กร ช่วย
ส่งเสริมต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล น าไปสู่องค์กรแห่งนวตักรรมเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงความอยูร่อดและเติบโตขององคก์ร 

ทั้งน้ีปัจจุบนัองคก์รของรัฐส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความส าคญัต่อการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม
เพื่อกระตุน้ให้บุคคากร เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะน าพาไปสู่การคิดคน้ และเกิดนวฒักรรม
ใหม่ๆ (Stein and Sasnow 2011) อาจเป็นเพราะเฉ่ือยชา กลวัการเปล่ียนแปลง ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ ในขณะเดียวกนัองคร์เหล่านั้นกลบัตอ้งมุ่งสร้างและเพิ่มผลผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ค่าเกณฑว์ดัต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถผา่นพน้เกณฑก์ารประเมินต่างๆ ท่ีเป็นนโยบายของรับบาล 
ซ่ึงวางกรอบไวใ้หป้ฏิบติั จึงเป็นการยากท่ีบุคลากรในองคก์รจะไดรั้บส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันา
ใหรู้้จกัการใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งถูกวิธีและเป็นรูปธรรม 

ผูบ้ริหารจึงตอ้งเนน้ให้ ครูมีความรู้ความสามารถในดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรค ์     เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิด  วิเคราะห์ รู้จกัแกไ้ขปัญูหา มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ืนอยา่ง
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รวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิต     ท่ามกลางกระแสการเปล่ียน
และการแข่งขนัท่ีสูง จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพคนใหมี้ความรู้ มีสมรรถนะ สามารถปรับตวัให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลง เพื่อความส าเร็จในการแข่งขนัของประเทศในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเป็น
รากฐานของการพฒันาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนไดพ้ฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถ ใหส้ามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขท่ามกลางสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
นอกจากนั้นการท่ีคนมีการศึกษายงัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปใชท้รัพยากรอยา่งอ่ืน
ของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัค ากล่าวท่ีวา่ การศึกษาพฒันาคนเพื่อใหค้นไปพฒันา
ชาติ ท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป(จินตนา สุจจานนัท,์ 2556)   จากแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะเห็นวา่ นโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้นวตักรรม และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์   มีการ
วิจยัเพื่อสร้างและพฒันาองคก์รความรู้ใหม่  นวตักรรมเทคโนโลยีและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มข้ึน 
มีการบริหารจดัการความรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย ์และการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ิน และประเทศมากข้ึน  
 
ปัญหำของกำรวจิัย 
 คุณภาพของคนเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของการพฒันาประเทศ และ “การศึกษา”เป็นปัจจยั
ส าคญัของการพฒันาคนให้มีคุณภาพ  การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่ง ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มี “ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา” เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์ ละวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดจ้ดัท ามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย มาตรฐานการศึกษา  14  มาตรฐาน โดย
มีมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 4 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ และมาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  
มาตรฐานท่ี 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร จดัการ นอกจากน้ีครูยงัตอ้งมี
ความรู้ความสามารถดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน ใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไวใ้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 4 
ดงักล่าว แต่เม่ือพิจารณาความรู้ความสามารถดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรคข์องครูโดยภาพรวม

   ส
ำนกัหอ
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พบว่า  ครูส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความสามารถดา้นกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ จึงส่งผลใหผ้ลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 4 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ต ่าเม่ือเทียบกบัมาตรฐานอ่ืน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทดสอบระดบัชาติ ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดบัสถานศึกษา ในมาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ต ่าลงดว้ย  
   
วตัถุประสงค์ ของกำรวจิัย 

 ผูว้ิจยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1.  เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ าและความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรทางการศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษากบัภาวะผูน้ าของบุคลากร
ทางการศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ ากบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร
ทางการศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 

4.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรทางการศึกษาใน
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอ้ค าถามของงานวิจยัดงัต่อไปน้ี   
           1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีต่างกนัจะมีภาวะผูน้ าและความคิดสร้างสรรคท่ี์ต่างกนั 
           2. รูปแบบภาวะผูน้ ามีความสมัพนัธ์เชิงแปรผนัตามกบัความคิดสร้างสรรค ์
           3. รูปแบบภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการ
วิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ประกอบดว้ย โรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีทั้งหมด 3อ าเภอ ประกอบดว้ย โรงเรียนในเขต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ าเภอก าแพงแสนจ านวน 51 โรงเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐมจ านวน 51 โรงเรียน 
โรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตูมจ านวน 23 โรงเรียน 
             2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
     2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย 
     2.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี 
ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1.2 รูปแบบภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) 

      2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ผลการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2556 
รวมระยะเวลา 15 วนั 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  การศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ ากับความคิดสร้างสรรค์ของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงัแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะในการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี  
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง หมายถึง เพศ อายุ ระดบัต าแหน่ง สถานภาพสมรส ระดบั 
การศึกษาประสบการณ์การท างานทั้งหมด ประสบการณ์การท างานกบัโรงเรียน และอตัราเงินเดือน
ของบุคลากรในโรงเรียน ในจงัหวดันครปฐม (ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติ
ศกัด์ินาวิน) 
   1.2 เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ เพศชายหรือเพศหญิง 

                1.3 อำยุ หมายถึง อายขุองบุคลากรผูต้อบแบบประเมิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ต  ่า

กวา่หรือเท่ากบั 20-29 ปี , 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีข้ึนไป 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-ต าแหน่งหนา้ท่ี 

-ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ภำวะผู้น ำ 

-ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 

-ภาวะผูน้ าแบบปล่ียนแปลง 

ควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
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                 1.4 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึง

แบ่งออกเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ ระดบัต ่ากวา่ ปวส. หรืออนุปริญญา  ระดบัปวส. หรืออนุปริญญา  ระดบั

ปริญญาตรี ระดบัปริญญาโทระดบัปริญญาเอก    

                 1.5 ต ำแหน่งหน้ำที่หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครู 

พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง  

                 1.6 ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึงระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใน

สถานศึกษา 

    1.7 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
ขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง 
              2. สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาซ่ึงจัดการศึกษาโดย
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดว้ย โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปถมเขต 1 จ านวน 125 โรงเรียน 
  3. รูปแบบภำวะผู้น ำ (Leadership Styles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการบงัคบับญัชา 
หรือวิธีการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหารท่ีใชก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญูัชา เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานให้ 
บรรลุผล ตามความตอ้งการขององคก์าร แบ่งภาวะผูน้ าออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าแบบ 
เปล่ียนแปลง(Transformational  Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน(Transaction 
Leadership) 
             4. ภำวะผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) หมายถึง ผูน้ าท่ีมี
ความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ กลยทุธ์และวฒันธรรมขององคก์ารพร้อมไปกบั
การส่งเสริมการริเร่ิมสร้างสรรคด์า้นผลงาน ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี ไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุใหมี้
อิทธิพลเหนือผูต้าม เนน้คุณลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เช่น วิสยัทศัน์ ค่านิยมร่วม และความคิดในการ
สร้างความสมัพนัธ์ต่อกนั(ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน) 
            5. ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) หมายถึง การใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม โดยท่ีผูน้ ายอมรับความตอ้งการของผูต้ามดว้ยการใหว้ตัถุส่ิงของมี
ค่า แต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนให้ผูต้ามตอ้งท างานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ส าเร็จตามขอ้ตกลง เน้นการด าเนินการขององคก์ารในปัจจุบนัเป็นไปอย่างราบร่ืน เเละมี
ประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี(ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน) 

6. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง ความสามารถของครูท่ีจะ
น าไปสู่ส่ิงใหม่เกิดผลผลิตใหม่ๆ ทางเทคโนโลยรีวมทั้ง  กระบวนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและ
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สามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จของครูในสถานศึกษา ได้แก่ คิดรวบรวมขอ้มูลกระบวนการใช้
วตัถุดิบ ท าใจใหว้า่ง คิดค าตอบใหไ้ด ้ และวิพากวิจารณ์ 
(ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน)  
 7. ภำวะผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) หมายถึง ผูน้ าท่ีมี
ความสามารถในการน าการเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ กลยทุธ์และวฒันธรรมขององคก์ารพร้อมไปกบั
การส่งเสริมการริเร่ิมสร้างสรรคด์า้นผลงาน ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี ไม่ใชแ้รงจูงใจทางวตัถุใหมี้
อิทธิพลเหนือผูต้าม เนน้คุณลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม เช่น วิสยัทศัน์ ค่านิยมร่วม และความคิดในการ
สร้างความสมัพนัธ์ต่อกนั(ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน) 

8. ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) หมายถึง การใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม โดยท่ีผูน้ ายอมรับความตอ้งการของผูต้ามดว้ยการใหว้ตัถุส่ิงของมี
ค่า แต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนให้ผูต้ามตอ้งท างานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ส าเร็จตามขอ้ตกลง เน้นการด าเนินการขององคก์ารในปัจจุบนัเป็นไปอย่างราบร่ืน เเละมี
ประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี(ใชเ้คร่ืองมือวดัโดยแบบประเมินของเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน) 
 9. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของครู หมายถึง ความสามารถของครูท่ีจะน าไปสู่ส่ิงใหม่เกิดผล
ผลิตใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีรวมทั้ง  กระบวนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและสามารถคิดแกปั้ญหา
ไดส้ าเร็จของครูในสถานศึกษา ไดแ้ก่ คิดรวบรวมขอ้มูลกระบวนการใชว้ตัถุดิบ ท าใจให้ว่าง คิด
ค าตอบใหไ้ด ้ และวิพากวิจารณ์ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล รูปแบบภาวะผูน้ า ของบุคลากรทาง
การศึกษาพื้นฐานและ 
 2. ทราบถึงความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคล กบัความคิดสร้างสรรค ์และรูปแบบ
ภาวะผูน้ า 
 3. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ า กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลากร 
ในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 4. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลากรในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 5. เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลและองคก์าร 
 6. ผลการศึกษาสามารถกระตุน้ให้องค์การและผูบ้ริหารเห็นถึงความส าคญัของรูปแบบ
ภาวะผูน้ า และวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
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 7. ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ นกัวิชาการหรือนกัวิจยัรวมถึง
การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและงรูปแบบภาวะผูน้ าต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษาขั้ นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 
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บทที ่2 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
                จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี เเละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัขอน าเสนอ 
รายละเอียดตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
            1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
            2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิคสร้างสรรค ์
 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัภำวะผู้น ำ 
 

ควำมหมำยของภำวะผู้น ำ 
ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ภาวะผูน้ าในแง่ของศาสตร์นั้น มีลกัษณะ

เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ท าความเขา้ใจในหลกัการ ทฤษฎี ส่วนในแง่ของศิลปะก็คือการน าไป
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคคล สถานการณ์ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นผูน้ า หรือมีภาวะผูน้ า
อยา่งเหมาะสม จ าเป็นตอ้งมีทั้งสองอยา่งควบคู่กนัไป จงจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองท่ีนกัวิชาการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เกียวขอ้งไดใ้ห้ความสนใจมา
เป็นเวลานานแลว้ ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงความมีอ านาจ และความสามารถของบุคคลท่ีสามารถสั่งการ
ในการบริหารใหง้านท่ีรับผดิชอบประสบความส าเร็จ 

การบริหารงานเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน องคก์าร ผูร่้วมงานและผูน้ าส่ิง
ส าคญัท่ีหน่วยงานจะขาดเสียไม่ไดคื้อ บุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า หวัหนา้ หรือผูบ้งัคบับญัชาของ
หน่วยงานนั้น ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูน้ าอาจเป็นผูบ้ริหารหรือไม่ใช่ผูบ้ริหารก็ได ้แต่ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเป็นผูน้ า
ของหน่วยงาน เพราะผูน้ าเป็นดุจดวงประทีปขององคก์าร (อรุณ รักธรรม, 2522) ความหมายของ
ภาวะผูน้ า จึงมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายและแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ภาวะผูน้ า (Leadership) หรือความเป็นผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการน า 
(TheAmerican Heritage Dictionary 1985, อา้งถึงใน สถาบนัราชภฎันครราชสีมา 2545) เป็นส่ิง
ส าคญัยิง่ส าหรับความส าเร็จของผูน้ า ภาวะผูน้ าไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานาน

10 
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แลว้เพื่อใหรู้้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยใหผู้น้ ามีความสามารถในการน า หรือมีภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ การศึกษานั้นไดศึ้กษาตั้งแต่คุณลกัษณะ (Traits) ของผูน้ า อ านาจ (power) ของผูน้ า
พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าแบบต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัน้ี ก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าอยู่
ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้ าท่ีมี ประสิทธิภาพในแต่ละองคก์าร และในสถานการณ์ต่าง 
ๆ กนั 

Dannette and Hough (1992) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวกบั
การใชอิ้ทธิพล เพื่อเป้าหมายของงาน และกลยทุธ์ของคนในองคก์าร เพื่อน ากลุทธ์ไปปฏิบติัให้
บรรลุตามเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อการดูแลรักษากลุ่มในองคก์าร และอิทธิพลต่อวฒันธรรมองคก์าร 

Hersey and Blanchard(1988) ใหค้วามหมายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใชอิ้ทธิพล
ในการปฏิบติังานของบุคคล หรือบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ความ
พร้อมของผูต้ามท่ีก าหนดให ้ถา้สถานการณ์เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าในรูปแบบของกระบวนการใช้
อิทธิพลกต็อ้งแปรเปล่ียนไปดว้ย 

Likert (1967) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูน้ าจะตอ้งเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงั ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลท่ีจะตอ้ง
เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ดงันั้นเพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ผูน้ าจะตอ้งแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมท่ีจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญูัชาเห็นวา่ควรสนบัสนุนในความสามารถของพวกเขา 

Stogdill (1974) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มเพื่อการตั้งเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมาย 

นอกจากน้ีนกัวิชาการของไทยไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ดงัน้ี 
จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2524) กล่าวว่า ภาวะกูน้ า หรือ ความเป็นผูน้ า คือ การใช้

อิทธิพลจูงใจใหผู้อ่ื้นร่วมกนัปฏิบติังาน เพื่อใหส้ าเร็จตามจุดมุ่งหมาย หรือความเป็นผูน้ า คือ ศิลปะ
แห่งการกระท าของของบุคคลหน่ึง เพื่อใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ โดยท่ีท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกชอบ หรือพึง
พอใจ 
 

ววิฒันำกำรและทฤษฎขีองภำวะผู้น ำในแต่ละยุค 

ผูน้ าเป็นบุคคลส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กลุ่มท างานใดถา้ขาด

ผูน้ าแลว้ กิจกรรมกลุ่มจะชะงกัไปชัว่คราว ดว้ยเหตุน้ี ผูน้ าจึงมีความส าคญัเปรียบไดก้บัหัวใจของ

กลุ่ม ซ่ึงนกัจิตวิทยาสังคมไดใ้หค้วามสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง ผูน้ าตั้งแต่อดีตต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัใน

ท่ีน้ี แบ่งวิวฒันาการของการศึกษาภาวะผูน้ า ออกเป็น 4 ยคุ ดงัน้ี (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ 2544 : 42) 
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ยคุท่ี 1 การศึกษาเร่ือง ผูน้ าโดยยดึลกัษณะของผูน้ าเป็นหลกั (trait theory) 

ยคุท่ี 2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผูน้ า (behavior theory) 

ยคุท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของผูน้ าตามสถานการณ์(contingency model of leadership 

effectiveness) 

ยคุท่ี 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าสมยัใหม่ 

ยุคที ่1  การศึกษาเร่ือง ผู้น าโดยยดึลกัษณะของผู้น าเป็นหลกั (trait theory) 

การศึกษาลกัษณะพฤติกรรมในยคุท่ี 1 เป็นกลุ่มทฤษฎีคุณลกัษณะมีความเช่ือว่าผูน้ าเป็นมา

แต่ก าเนิด ไม่ได้สามารถสร้างได้ ผูจ้ะเป็นผูน้ าจะมีลักษณะท่ีแตกต่างจากผูต้าม ในระหว่าง

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดมี้การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ า และแบ่งคุณลกัษณะของผูน้ าเป็น 6 ดา้น คือ 

ลักษณะทางกาย ลักษณะ  ภูมิหลังทาง  การศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางงาน 

คุณลกัษณะทางสังคม ต่อผลการวิจยัต่อมาพบว่า คุณลกัษณะของผูน้ าอยา่งเดียวไม่สามารถอธิบาย

ประสิทธิภาพ ของความเป็นผูน้ าไดอ้ย่างสมบูรณ์ ท าให้วิธีการศึกษาเชิงลกัษณะไดสู้ญเสียความ

นิยมไป ผลการคน้พบท่ีไม่เป็นสากล จึงน าไปสู้การศึกษาพฤติกรรมผูน้ า ท่ีมีประสิทธิผลในยุค

ต่อมา (สงวน ชา้งฉตัร 2541:175) 

 ยุคที ่2 กำรศึกษำแบบแผนของพฤติกรรมของผู้น ำ (behavior theory) 

 ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาเชิงคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันไปพิจารณา

พฤติกรรมผูน้ าท่ีท าให้ผูต้ามเกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการท างานสูงข้ึน ศึกษาแบบแผนท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจ าของผูน้ าหรือสไตลข์องผูน้ า การศึกษาเชิงพฤติกรรมน้ีจะประกอบดว้ยการศึกษา

ของ มหาวิทยาลยัไอโอวา มหาวิทยาลยัโอไฮโอ สเตท มหาวิทยาลยัมิชิแกน  ต่าข่ายเบลคและมูตนั

ทฤษฎี 3 มิติของเรดดิน มีแนวคิดทฤษฎีท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1. การศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมหาวิทยาลยัไอโอวา ศึกษาคร้ังแรกในปี 1938 โดยมหาวิทยาลยั

ไอโอวา มีเคิร์ท เลวิน โรนัลต ์ลิปปิตต ์และราลฟ์ ไวท ์ไดศึ้กษา กระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายใน

กลุ่มระหว่างผูน้ า ผูต้ามและประสิทธิภาพของงาน ไดผู้น้ า 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ ประชาธิปไตย 

และเสรีนิยม ผลการวิจยัไดว้า่ ภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยไดผ้ลในกระบวนการกลุ่มดีกวา่แบบอ่ืน  
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 2. การศึกษาภาวะผูน้ า ของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ สเตท เร่ิมศึกษาในปี 1949 พฒันาโดย 

Hamphill and Coon และปรับปรุงต่อมาโดย Halpin and Winer ผลการศึกษาไดพ้ฤติกรรมผูน้ า 2 

มิติคือ  

 2.1 มิติริเร่ิม โครงสร้างงาน หรือมิติกิจสัมพนัธ์ (initiating structure) หมายถึง 

พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ให้ความส าคญัต่อ

องคก์รและการจ ากดัเร่ืองงาน การมอบหมายงาน เนน้ระเบียบแบบแผนของความส าคญัต่อ องคก์าร

และจ ากดัเร่ืองงานการมอบหมายงาน เนน้ระเบียบแบบแผนขององคก์าร การสั่งงาน ก าหนดแบบ

แผน การติดต่อส่ือสาร การส่ือความหมายท่ีเป็นระบบ มีการก าหนดช่องทาง มีการติดต่อส่ือสาร ให้

ความส าคญักบัการก าหนดเส้นตายของการท างาน วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนด การให้

การช้ีแนะเก่ียวกบัการท างานหรือวิธีการท างาน การหาวิธีการท างาน ให้เป็นผลส าเร็จ เปิดโอกาส

ให้สมาชิก ได้ทราบจุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน นั่นคือ พฤติกรรมมิติมุ่งท างานให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร 

 2.2 มิติสัมพนัธ์(consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์

ของผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะท่ีเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั เป็นพฤติกรรมผูน้ าแบบมิตรภาพ 

ความไวว้างใจระหว่างกนั และความอบอุ่นท่ีเกิดข้ึน ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาการเป็นมิตรยอมรับการ 

ความสนิทสนม มีพฤติกรรมเน้นความห่วงใยต่อสมาชิกพยายามให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การ

ดูแลสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค การให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของงาน การตดัสินใจ การส่ือสาร 2 

ทางเขา้พบไดส้ะดวก ไม่ถือตวั โดยสรุป คือ พฤติกรรมท่ีมุ่งทางมนุษยส์ัมพนัธ์ แบบวดัหลายชุดท่ี

ไดส้ร้างข้ึน และใชว้ดัพฤติกรรมของผูน้ า ซ่ึงสะทอ้นถึงมิติทั้งสองชุด หน่ึงคือแบบวดัการบรรยาย

เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูน้ า (สมยศ นาวีการ, 2543: 147) 

 3. การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน พฒันาโดย Likert and others (1961) และการศึกษา

ของ (เบลค และ มูตนั, 1995) ดงัน้ี  

 3.1 การศึกษาของ Likert and others ไดแ้บ่งแบบของความเป็นผูน้ าเป็นสองประเภทคือ  

 3.1.1 ผูน้ าแบบมุ่งงาน เป็นผูน้ าท่ีให้ความส าคญักบัการท างานของคนงานและ

วิธีการน ามาดว้ยความส าเร็จโดยพวกเขา ผูน้ าจะกวดขนักบัมาตรฐานของการท างาน การบริหารการ
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จดัการดว้ยความระมดัระวงัก าหนดวิธีอยา่งใกลชิ้ดการใชส่ิ้งจูงใจต่างๆเพื่อกระตุน้การผลิตและการ

ก าหนดข้ึนตอนของผลผลิตดว้ยการใชเ้ทคนิคต่างๆ 

 3.1.2 ผูน้ าแบบมุ่งคน ให้ความส าคญักบัความตอ้งการส่วนบุคคล ของผูร่้วมงาน / 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล พยายามรักษาน ้ าใจของผูร่้วมงาน จะให้

ความสนใจกบัปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูน้ าท่ีมุ่งคนน้ีสนบัสนุนความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานของ

เขา ให้กลุ่มเพื่อการสร้างการตดัสินใจท่ีดีกว่าการสร้างกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานไดต้ั้งจุดหมายในการปฏิบติังานท่ีสูง การท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ชดัเจน การใหพ้นกังานมีเสรีภาพในการท างาน(สงวน ชา้งฉตัร, 2541: 176)  

            3.2 การศึกษาของเบลค และมูตัน ได้วิ เคราะห์ข้อบกพร่องบางอย่างของ 

การศึกษาของมิชิแกนและโอไฮโอ  สเตทและพฒันาเป็นตาข่ายการบริหาร(the managerial grid) 

จากแนวคิดพื้นฐานว่า ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีความสามารถในการท างานและความสามารถ

ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ตารางประกอบดว้ย 2 มิติ มิติแรก คือมุ่งงาน มิติท่ีสอง คือ มุ่งคน และไดแ้บ่ง

ผูน้ าออกเป็น 5 แบบดงัน้ี 

 3.2.1 แบบไม่เอาไหน (impoverished) มุ่งคนและมุ่งงานต ่า บริหารงานแบบเฉ่ือยชา 

ไม่มีจุดหมาย เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยท่ีสุด 

 3.2.2 แบบสโมสร(country club) มุ่งคนสูงแต่มุ่งงานต ่า พยายามสร้างบรรยากาศ

และครอบครัวอบอุ่น ท างานใหมี้ความสุข  

 3.2.3 แบบเผด็จการหรือมุ่งงาน (task or authoritarian) มุ่งงานสูงแต่มุ่งคนต ่า 

ผูบ้ริหารไม่พิจารณาความตอ้งการส่วนบุคคล แต่จะมุ่งเนน้ท่ีเป้าหมายขององคก์าร ใชอ้  านาจหนา้ท่ี 

กดดนัใหท้ างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 3.2.4 แบบเดินสายกลาง (middle of road) มุ่งทั้งงานและคนปานกลางมุ่ง 

ความสมดุลของความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป้าหมายองคก์ารดว้ย  

 3.2.5 แบบประชาธิปไตยหรือทีมงาน (team or democratic) มุ่งทั้งงานสูงและคนสูง 

เป็นพฤติกรรมผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูบ้ริหารจะพฒันากลุ่มงานท่ีมีความยึดเหน่ียวสูง มี

ความผกูพนั มีความเคารพและไวว้างใจกนั (สมยศ นาวีการ 2543:181; มลัลิกา ตน้สอน 2544:52; 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2544: 77-79) 
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             4.ทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน จากการวิจยัของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ ไดจ้  าแนกพฤติกรรมผูน้ า

เป็น2 มิติ เรดดิน น ามาพฒันาเป็นทฤษฎี 3 มิติ (3 –D  model) ก่อใหเ้กิด พฤติกรรม ผูน้ า 3 มิติ คือ 

มิติมุ่งงาน มิติมุ่งสัมพนัธ์ และมิติมุ่งประสิทธิผล ได้แบ่งผูน้ าออกเป็น 8 แบบ เช่น แบบท่ีมี

ประสิทธิผลผลมาก 4 แบบ คือ ผูส้อนแนะ (developer) ผูน้ าทีม (executive) ผูคุ้มกฎ (bureaucrat) 

และผูบุ้กงาน (benevolent autocratic) แบบผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ผลน้อย 4 แบบ คือ ผูเ้อาใจ

(missionnary) ผูย้อมความ (compromiser) ผูท้นท า (deserter) และผูคุ้มงาน (autocrat) (เสริมศกัด์ิ  วิ

ศาลาภรณ์, 2544: 51-52 ) 

ยุคที ่3 ศึกษำประสิทธิผลของผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ (contingency model of leadership 

effectiveness) 

ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ เป็นทฤษฎีเก่ียวกนัความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะผูน้ า 

สมาชิก  และปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์ ซ่ึงอธิบายว่า ผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยู่กับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตวัแปรของสภาพแวดลอ้ม ทฤษฎีภาวะผูน้ าตาม

สถานการณ์ไดแ้ก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Hersey and  Blanchard’s situational theory) 

ทฤษฎีเส้นทางเป้าหมาย (path-goal theory) และแบบจ าลองของ วรูม-เยต็ตนั (Vroom and Yetton’s 

decision making model) 

 1.ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ฟีดเลอร์ไดท้ าการ

วิจยัเพื่อศึกษาดูว่าปัจจยัทางสถานการณ์จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผูน้ าอย่างไร ฟีดเลอร์ได้

ระบุถึงคุณลกัษณะทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของความเป็นผูน้ า 3 อย่าง 

คือ 

 1.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (leader-member relation) ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความเช่ือถือไวว้างใจและเคารพในตวัผูน้ า 

 1.2 โครงสร้างของงาน (task structure) เป็นการระบุงาน จุดมุ่งหมาย บทบาทของสมาชิก 

อ านาจของผูน้ า (leader position power) เป็นการแจกจ่ายอ านาจระหว่างผูน้ าและผูต้ามและได้

จ  าแนกแบบของภาวะผูน้ าออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผูน้ าแบบมุ่งงาน (task-oriented) ผูน้ าแบบมุ่ง

สัมพนัธ์ (relationship-oriented) ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งองคป์ระกอบของสถานการณ์ และแบบ

ของภาวะผูน้ าสรุปไดคื้อ ผูน้ าแบบมุ่งงาน จะมีผลงานดี เม่ืออยู่ในสถานการณ์ในการท างานท่ีแย่
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มาก หรือดีมากส่วนผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ์จะมีผลงานท่ีดีในสถานการณ์ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางหรือ

สถานการณ์ปกติ (สงวน ชา้งฉตัร 2541:185;มลัลิกา ตน้สอน, 2544: 58-59) 

2. ทฤษฎีความเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ของเฮอร์ร่ีและแบลนชาร์ต (Hersey and 

Blanchard’s situational theory) แนวคิดทฤษฎีน้ี Paul และ Kemneth ไดพ้ฒันาแบบจ าลองความเป็น

ผูน้ าข้ึนมา เพื่อท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารปรับสไตน์ความเป็นผูน้ าของพวกเขาให้เขา้ถึงระดบัวุฒิภาวะ

(maturity level)ของพนักงาน ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 5  อย่าง  คือความ ตอ้งการความ 

ส าเร็จความสามารถการศึกษาเตม็ใจท่ีจะยอมรับความรับผดิชอบและประสบการณ์ทฤษฎีน้ีผูน้ าจะ 

ตอ้งประเมินความพร้อมของบุคลากรแลว้ผูน้ าควรจะช่วยเพิ่มความพร้อมของพนกังานให้รวดเร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดว้ยการปรับสไตลค์วามเป็นผูน้ าของเขาเอง โดยไดแ้บ่งสไตลผ์ูน้ าซ่ึงเป็น

ส่วนผสมของพฤติกรรมผูน้ าท่ีมุ่งงานและมุ่งสมัพนัธ์ ออกเป็น 4 แบบ คือ 

     2.1 การสัง่งานมุ่งสมัพนัธ์ต ่าเหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความสามารถนอ้ย และไม่เตม็ ใจท างาน 

             2.2 การชกัจูงหรือการแนะน า มุ่งงานสูงมุ่งสัมพนัธ์สูง เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความสามารถ

นอ้ยแต่เตม็ใจท างาน 

 2.3 การมีส่วนร่วม มุ่งงานต ่า-มุ่งสัมพนัธ์สูง เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความสามารถแต่ไม่เตม็

ใจท างาน 

 2.4 การมอบหมายงานหรือมอบอ านาจ มุ่งงานต ่า – มุ่งสัมพนัธ์ต ่าเหมาะกบัผูต้ามท่ีมี

ความสามารถและเตม็ใจท างาน (สมยศ นาวีการ 2543:191-197; เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ 2544 : 104) 

 3.ทฤษฎีเชิงเส้นทาง – เป้าหมาย (path – goal theory) ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานทางทฤษฎีความ

คาดหวงั(expectancy thory) ของการจูงใจ กล่าวว่า ผูน้ ามีหนา้ท่ีชกัจูงและจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

แสดงความสามารถ ด าเนินงานเอาชนะอุปสรรค์ หรือท างานดว้ยความพึงพอใจเพื่อท่ีจะบรรลุ

เป้าหมายในแต่ละสถานการณ์ โดยผูน้ าจะตอ้งตดัสินใจเลือกใชพ้ฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูร่้วมงาน

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดจ้  าแนกพฤติกรรมผูน้ า 4 แบบ คือ 

 3.1 ภาวะผูน้ าแบบช้ีน าหรือสั่งการหรือเผด็จการ (direct leadership) เป็นผูน้ าท่ีสั่งการ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 3.2 ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน (supportive leadership) เป็นผูน้ าท่ีมีความเป็นกนัเอง 

สนใจเพื่อนร่วมงาน เป็นมิตรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 3.3 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (participative leadership) ผูน้ าส่งเสริมใหส้มาชิกในกลุ่ม

ไดมี้ส่วนในการวางแผน แสดงความคิดเห็นและผูบ้ริหารใชข้อ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไป

ประกอบการตดัสินใจ 

 3.4 ภาวะผูน้ าแบบเนน้ความส าเร็จของงาน (achievement oriented-leadership) ผูน้ าจะ

มุ่งผลงานของกลุ่มจะก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย ส่งเสริมการท างาน สู่จุดมุ่งหมาย (Qiuck, 1997: 

360 ;  สงวน ชา้งฉตัร, 2541: 190 ; สมยศ นาวีการ, 2543: 199 ; มลัลิกา ตน้สน, 2544: 61) 

 4.แบบจ าลองของวรูม-เยต็ตนั (Vroom and Yetton’s decision making model) Victor and 

Phillip ไดก้ าหนดรูปแบบภาวะผูน้ าในแง่ของการตดัสินใจข้ึนโดยเสนอแนะระดบักลยทุธ์ในการ

ตดัสินใจ 5 แบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดงัน้ี 

 4.1 การตดัสินใจแบบเผด็จการ I (autocratic decision I--AI) ผูต้ดัสินใจเพียงล าพงั 

 4.2 การตดัสินใจแบบเผด็จการ II (autocratic decision II--AII) จะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มจาก

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ยงัตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว 

 4.3 การตดัสินใจแบบปรึกษา I (consultative I--CI) ผูน้ าจะร่วมปรึกษาและขอความเห็น

บางส่วนจากผูใ้ตบ้งัคบั แต่การตดัสินใจโดยล าพงั 

 4.4 การตดัสินใจแบบปรึกษา II (consitative  II—CII) ผูน้ าจะร่วมปรึกษาและขอความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผูร่้วมงาน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการตดัสินใจโดยล าพงั 

 4.5 การตดัสินใจโดยกลุ่ม (group decision--GII)ผูน้ าให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการศึกษา 

รวบรวมขอ้มูล แสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ (มลัลิกา ตน้สอน , 2544: 62-63; สงวน ชา้งฉตัร, 

2541: 191) 

 ยุคที ่4 การศึกษาทฤษฎภีาวะผู้น าสมัยใหม่ 

 ในสถานการณ์ปัจจุบนั ตอ้งการมีผูน้ าท่ีมีความสามารถในระดับต่างๆ ของสังคมและ

องคก์ร ท าให้มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงทฤษฎีภาวะผูน้ าตลอดเวลา ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้กิดแนวคิด

ส าคญัๆต่อไปน้ี  

1.ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง(transformation theory) เป็นลกัษณะของผูน้ าท่ีจะใช้

ความสามารถเปล่ียนความเช่ือ ทศันคติ ของผูต้ามมีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ์ เพื่อใหส้มาชิกในทีมท างาน
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ไดไ้กลเกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยผูน้ าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และการกระตุน้

ทางดา้นความคิดต่างๆใหลู้กนอ้งอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 2.ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (transaction theory) เป็นผูน้ าแบบเดิมท่ีใช ้การแลกเปล่ียนโดย

ใชร้างวลัต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเล่ือนต าแหน่ง เป็นเคร่ืองมือในการชกัจูงให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ โดยต่างจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ท่ี

แลกเปล่ียนกนั และสมาชิกจะท างานเพื่อให้ไดร้างวลัท่ีตนเองพอใจเป็นหลกั (มลัลิกา ตน้สอน, 

2544: 65-66) 

 

ทฤษฎภีำวะผู้น ำยุคใหม่  

 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าตามแนวทางภาวะผูน้ ายุคใหม่ ซ่ึงไดรั้บ

ความนิยมและถูกน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด ในสองทศวรรษท่ีผา่นมา (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 

2548) เพราะสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบนั องคก์ารทั้งหลายเผชิญกบัการแข่งขนัระหว่างกนัมาก

ข้ีน และต่างตระหนกัถึงความจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่รอด ขององคก์าร ทฤษฎี

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดเ้สนอคุณลกัษณะผูน้ าท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างหลากหลายมิติ เพื่อให้

ผูต้ามสามารถปฏิบติัภารกิจภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีความซบัซอ้นไดดี้ 

 ส าหรับยคุเร่ิมตน้ของการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเกิดจาก Burns (1978) เป็นบุคคล

แรกท่ีเสนอมโนทัศน์ เ ก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงในผลการวิจัยเ ร่ือง “ผู ้น า 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าและผูต้ามต่างยกระดบัคุณธรรมและแรงจูงใจของ

กนัและกนัไดสู้งข้ึน” ผูน้ าจึงตอ้งมุ่งความสนใจไปท่ีการเปล่ียนสภาพเดิมๆ ของผูต้ามและหาวิธี

ดึงดูดใจเพื่อยกระดบัความคิดให้มองไปไกล ถึงเป้าหมายระดบัสูงดว้ยการน าเสนอวิสัยทศัน์ ให้ผู ้

ตามเห็นภาพขององคก์ารหรือสังคมใหม่ท่ีดีกว่าเพื่อยกระดบัจิตใจท่ีค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 

ไปสู่การค านึงถึงผูอ่ื้นจนกระทั้งสร้างความเป็นผูน้ าในตนเอง ขณะเดียวกนัผูน้ าก็สามารถพฒันา

ระดบัคุณธรรมของตนเองใหสู้งข้ึนดว้ย (Burn 1978 :4)นอกจากนั้น Burns เช่ือว่าผูน้ าควรมีภาวะ

ผูน้ าแลกเปล่ียน ท่ีเป็นกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้ามโดยผูน้ าจะจูงใจผูต้าม

ให้ปฏิบติัตามความพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายของผูต้ามการแลกเปล่ียนน้ีจะช่วยให้องคก์าร

ประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนักส็ร้างความพึงพอใจในการท างานของพนกังานเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
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 ตามแนวคิดของ Burns แยกแยะความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัภาวะ

ผูน้ าแลกเปล่ียนคนละขั้ว กล่าวคือ ผูน้ าแลกเปล่ียนจะเน้นค่านิยมของกระบวนการแลกเปล่ียน 

ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยภาวะผูน้ าแลกเปล่ียนจะจูงใจผู ้

ตาม ดว้ยการดึงดูดความสนใจใหอ้ยูท่ี่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง

จะใชก้ระบวนการค่านิยม ในการปฏิสัมพนัธ์ของผูน้ ากบัผูต้ามท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นอ านาจ 

ระดบัการจูงใจและทกัษะ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกนั Burns จึงนิยามภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน 

ว่ามีลกัษณะของความเป็นผูจ้ ัดการท่ีผูน้ าสามารถใช้อ  านาจให้ผูต้าม ปฏิบติังานเพื่อการบรรลุ 

เป้าหมายของตน  ขณะท่ีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีคุณลกัษณะความเป็นผูน้ า ท่ีมุ่งเน้นการ

เปล่ียนแปลงสภาพเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งฝ่ายผูน้ าและฝ่ายผูต้ามไปพร้อมกนั ความเป็นผูน้ า

จึงไม่สามารถแยกจากเป้าหมายและความตอ้งการของผูต้าม ดงัเช่นแนวคิดผูน้ าแลกเปล่ียนท่ีเช่ือว่า

ภาวะผูน้ าทั้งสองแบบสามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งอิสระ 

 Bass(1985) เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงโดยอาศยัพื้นฐานแนวคิดของ Burns 

แบ่งภาวะผูน้ าเป็น 2 แบบโดย Bass ใหท้ศันะวา่ผูน้ าแลกเปล่ียนใชร้างวลัเพื่อแลกเปล่ียนการยนิยอม 

ปฏิบติัตามส่วนผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะจองใจผูต้ามดว้ยวิธีการ 

 1. ชกัจูงใหผู้ต้ามตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของการ และผลลพัธ์ ขององคก์รดว้ย

มุมมองใหม่ๆและพยายามหาหนทางบรรลุถึงผลลพัธ์นั้น 

 2. โน้มน้าวจิตใจให้ผูต้ามมองไปไกลกว่าผลประโยชน์ของตน โดยค านึงถึง 

ผลประโยชน์ของ  หมู่คณะ องคก์าร หรือสงัคมส่วนร่วม 

 3. กระตุน้ใหผู้ต้ามยกระดบัความตอ้งการของตนท่ีสูงกวา่เดิม 

 แม ้Bass ยอมรับว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความแตกต่างจากภาวะผูน้ าแลกเปล่ียน 

อยา่งเห็นไดช้ดัเช่นเดียวกนั Burns และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงยงัส่งเสริมแรงจูงใจหรือผลงาน

ของผูต้ามไดม้ากกวา่แต่เขากเ็สนอว่า โดยกระบวนการแลว้ไม่สามารถแยกพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง ออกจากภาวะผูน้ าแลกเปล่ียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งยอมรับว่า ผูน้ าคนเดียวอาจใชภ้าวะ

ผูน้ าไดท้ั้งสองแบบ ในเวลาและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจากภาวะผูน้ าแลกเปล่ียนจะเป็น

คุณลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดว้ยเหตุน้ี ความเป็นผูน้ าทั้งสอง

แบบจึงเช่ือมโยงต่อกนัแบบต่อเน่ือง แทนท่ีจะแยกออกจากกนัอยา่งส้ินเชิงตามท่ี Burns เคยเสนอไว ้



20 

Bass ไดค้น้หาโครงสร้างองคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยร่วมมือกบั Avolio พฒันาตวั

แปรเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จนกระทั้ งปี ค.ศ. 1995 เขาได้จัด  พฤติกรรม 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น 3 กลุ่ม และขนานนามว่า แบบภาวะผูน้ าเต็มขอบเขต(The Full 

Range Leadership Model ) 

                รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2544) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคนหน่ึง
ท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมี
อิทธิพลระหว่างผูน้ า (Leaders) และผูต้าม (Followers) ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั (shared Purposes) หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ีอมัน่ และใหก้าร
สนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการอิทธิพลทางสังคม ท่ี
บุคคลหน่ึงตั้งใจใชอิ้ทธิพลต่อผูอ่ื้น ให้ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนด รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลขององคก์าร หรือเป็นกระบวนการอิทธิพลท่ีช่วยใหก้ลุ่มบุคคลสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนค 

อรุณ รักธรรม (2532) กล่าวว่า ผูน้ า หรือ ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลหน่ึงบุคคล
ใดมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความเช่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงบุคคลใดส่วนผูน้ า
ในอุดมคตินั้น คือบุคคลท่ีจะท าให้สมาชิกขององคก์ารประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีจะท าให้
องคก์ารนั้นถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เช่ือว่าองคก์ารจะมีประสิทธิภาพไดม้ากท่ีสุด เม่ือผูน้ าองคก์ารนั้น
สามารถจดัหาแนวทางในการท างานอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญูัชา  และในขณะเดียวกนัก็
จะเป็นแนวทางท่ีจะน าองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ย 

จากความหมายของภาวะผูน้ าขา้งตน้ สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล
หน่ึงสร้างอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน หรือผูต้าม เพื่อให้ปฏิบติักิจกรรมไดเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือท่ีองคก์ารวางไว  ้ โดยท่ีการกระท าดงักล่าวเกิดจากการท่ีผูต้ามเกิคความเช่ือมัน่ ศรัทธาในตวั
ผูน้ า และพร้อมปฏิบติัเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัขององคก์าร และหากสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไปการใชอ้  านาจ เละอิทธิพล หรือรูปแบบของผูน้ ากจ็ะเปล่ียนตามไปดว้ย 

1.2 ลกัษณะของผูน้ า (Leadership) ผูน้ าควรมีคุณสมบติั ดงัน้ี (อารีย ์พนัธ์มณี 2544) 
      1.2.I L-Learner ผูรู้้ 
ผูน้ าควรเป็นผูร้อบรู้ ทนัโลก ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ผูน้ าจึงตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้ศึกษาหาความ

รู้อยู่เสมอ จากการอ่านอ่าน ฟัง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น และใชส่ื้อมวลชน ทั้ง
หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ 

1.2.2 E-Endurance and Example ความมานะอดทน และตวัอยา่งท่ีดี 
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ผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้ความมานะ อดทนต่อความยากล าบากในการงาน การปรับตวั เขา้กบัคน 
ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน และลูกคา้ท่ีมารับบริการ เพื่อจะประคบัประคองและน ากิจการของตนให้
ด าเนินไปไดด้ว้ยดี 

การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในทุกดา้น แก่ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน ยอ่มสร้างศรัทธาและความเตม็ใจ
ในการใหค้วามร่วมมือ ดงันั้น ผูน้ าจึงไม่เพียงแต่สอนงาน อธิบายงาน สาธิตใหดู้ แต่จะตอ้งมีชีวิต
เป็นอยูใ่หเ้ห็นอีกต่างหาก 

1.2.3 A-Attempt พยายาม 
ผูน้ าตอ้งมีความมานะพยายามอยา่งยิง่ในการด าเนินงาน หลายคร้ังอาจประสบปัญหา แต่ผู ้

มีควาพยายามกจ็ะไม่ยอ่ทอ้ และมองปัญหา อุปสรรค เป็นโอกาส 
1.2.4 D-Drives and Diligence แรงจูงใจและความขยนัหมัน่เพียร 
ผูน้ าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการไม่หยดุน่ิง และมีไฟแห่งความทะเยอทะยานท่ีจะมุ่งมัน่ 
น าพาตนและองคก์รสู่ความส าเจร็จใหจ้งได ้บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ จะมีพฤติกรรมท่ีชดัเจน มี
ทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ความส าเร็จใหจ้งได ้
ผูน้ ามีแรงจูงใจเพียงอยา่งเดียว ยงัไม่สมบูรณ์ จะตอ้งมีความขยนัขนัแขง็ ทั้งในคา้นความคิด

และการน าความคิค ทดลอง สู่การปฏิบติัใหจ้งได ้ จึงเช่ือว่า พรสวรรคก์็มีความส าคญูัแต่พรแสวง
ยอ่มเป็นคุณสมบติัของบุคคลผูป้ระสบความส าเร็จแน่นอน 

1.2.5 E-Enthusiasm and Expert ความกระตือรือร้น และความช านาญู 
ผูน้ าตอ้งมีความกระตือรือร้น ตืนตวั ต่ืนตน ต่ืนใจตลอดเวลา เพื่อจะไดไ้ม่ต่ืนตระหนก มี

ความคล่องแคล่ว วอ่งไว กระฉบักระเฉง และมีชีวิตชีวา 
ความช านาญ หรือทกัษะกเ็ป็นคุณสมบติัของผูน้ า ผูมี้ประสบการณ์ เรียนรู้อยา่งชาญฉลาดท่ี

จะสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ และน าเอาประสบการณ์มาใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ทนั
เหตุการณ์ 

ผูน้ า จึงไม่เพียงแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ความช านาญยงั
เกิดจากการเรียนรู้ท่ีจะหลีกเล่ียงความผิดพลาด และลม้เหลวของบุคคลอ่ืน และใชเ้วลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกหดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ในการสะสมประสบการณ์ และสร้างความช านาญให้
เกิดข้ึน 

1.2.6 R-Responsibllity and Risk ความรับผดิชอบและความกลา้เส่ียง 
ผูน้ าตอ้งมีความรับผดิชอบต่องานอยา่งเตม็ท่ี บางคร้ังความรับผดิชอบอาจตอ้งรวมถึงเวลา

ท่ีนอกเหนือไปจากเวลาท างานปกติ คือตลอดเวลา 24 ชัว่โมง และในทุกเร่ือง รวมทั้ง 
ความรับผดิชอบท่ีไดม้อบหมายใหล้กูนอ้งดว้ย ดงันั้น ความรอบคอบ ถ่ีถว้น และมองการณ์ไกลจึง 



22 

จ าเป็นท่ีผูน้ าตอ้งมี 
1.2.7 S-self-confident, Sincerity and sex ความมัน่ใจในตนเอง ความจริงใจ และ ความ สุข 
ผูน้ าตอ้งมีความมัน่ใจในตนเอง เพราะความมัน่ใจจะท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จ ผูน้ า

จึงไม่เป็นคนลงัเล ละลา้ละลงั เปล่ียนไปเปล่ียนมา โดยปราศจากจุดยนื นบัตั้งแต่เช่ือมัน่ในตนเอง 
ศรัทธาต่อตนเอง ต่องาน ต่อหนา้ท่ี องคก์ร และลูกคา้ท่ีมารับบริการ 

ความจริงใจในการปฏิบติังาน ต่อลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน สมาชิกหรือลูกคา้ตอ้ง
ตรงไปตรงมา โปร่งใส ความจริงใจจะเรียกศรัทธา จากผูม้ารับบริการและเพื่อนร่วมงาน และไดรั้บ
ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี 

1.2.8 H-Honesty,Human-Relations and Health  ความซ่ือสัตย ์มนุษยสัมพนัธ์และสุขภาพ
อนามยัดี 

ผูน้ าตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง หน้าท่ี และผูม้ารับบริการ เพราะความซ่ือสัตยท์  าให้
ไดรั้บความไวว้างใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ลูกน้อง ลูกคา้ จะไวว้างใจ ให้ความร่วมมือ และเต็มใจมาใช้
บริการกิจการเจริญกา้วหนา้ 

มนุษยส์ัมพนัธ์เป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัยิ่งของผูน้ า ผูน้ ายอ่มตอ้งปราศยัยิม้แยม้ทกัทายตอ้ง
รู้จกัคน เขา้ใจคน อยูร่่วมกบัคนไดอ้ยา่งดี ตอ้งรู้จกัให้ รู้จกัรับ รู้จกัใหอ้ภยัไม่รอรับเเต่ฝ่ายเดียว 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลถา้ราบร่ืนงานก็จะกา้วหนา้ เพราะผูน้ าถา้ท างานกบัคน ถา้สามารถชกัจูง 
โนม้นา้ว สร้างความรัก ประทบัใจบุคคลท่ีอยูแ่วดลอ้มไดก้จ็ะไดรั้บความรัก ความศรัทธาและเตม็ใจ
ร่วมมือช่วยกนัฝ่าฟัน แมปั้ญูหาท่ียาก กส็ามารถส าเร็จไดง่้ายดาย 

สุขภาพอนามยั ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผูน้ าตอ้งใส่ใจ ดูแลสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงอยู่
เสมอ เพราะผูน้ ายอ่มตอ้งท างานหนกั ตอ้งใชส้มอง ไตร่ตรอง ขบคิด แกปั้ญหา ถา้ร่างกายไม่อยูใ่น
สภาพท่ีแขง็แรงพอ กไ็ม่อาจสูง้านท่ียากได ้

1.2.9 I-lntelligence, ldeologist and lnitiative ความเฉลียวฉลาด อุดมคติ และความคิดริเร่ิม 
ผูน้ าตอ้งมีสติปัญญูาเฉียบแหลม สามารถคาคคะเน มองการณ์ไกล ประเมินสถานการณ์ได้

ใกลเ้คียงกบัความจริง และมีอุดมการณ์ท่ีจะพฒันาหาส่ิงท่ีสมบูรณ์กว่า และความคิดริเร่ิมในการคิด
เปล่ียนแปลง พฒันาไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่า เพื่อความพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และความกา้วหนา้ของ
องคก์าร ผูมี้ความคิดริเร่ิมยอ่มกา้วเดินไปขา้งหนา้ผูอ่ื้นหน่ึงกา้วเสมอ 

1.2.10 P-Personalty  บุคลิกภาพท่ีดี 
ผูน้ าตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานหรือภาระท่ี

รับผดิชอบ และตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพทั้งทางกาย อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูม้ารับบริการ และผูท่ี้อยูแ่วดลอ้ม 
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แนวควำมคคิและทฤษฎภีำวะผู้น ำ 

ทฤษฎีภาวะผูน้ ามีวิวฒันาการจากการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง และเร่ิมมีความชดัเจนประมาณ
ตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยศึกษาตามแเนวความคิด ความเช่ือของทฤษฎีภาวะผูน้ าในแต่ละช่วงเป็นผลให้
เกิดแนวคิดมาพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้ า และน ามาใชใ้นการพฒันาผูน้ ากลุ่ม และองคก์าร ในปัจจุบนั
แบ่งการเปล่ียนแปลงแนวทางการศึกษาเป็น 3 แนวทาง คือ 1) ทถษฎีลกัษณะเด่นของผูน้ า2) ทฤษฎี
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูน้ า และ 3) ทฤษฎีเก่ียวกบัผูต้ามสถานการณ์ ต่อมา Burns (1987)ไดเ้สนอ
แนวคิคเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเพิ่มข้ึนมาอีกเป็นแนวทางท่ี 4 คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง และ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
 
ทฤษฎลีกัษณะเด่นของผู้น ำ (Leadership traits theory) 

ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าเร่ิมในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ  
(Greatman Theory of Leadership) ของกรีกและโรมนัโบราณ มีความเช่ือว่า ภาวะผูน้ าเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาข้ึนได ้
ลกัษณะผูน้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดว้ย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึง
การเป็นผูน้ าและตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถดว้ยตวัอย่างการศึกษาเก่ียวกบั Trait Theoryiesของ 
Gardner(1989) ไดแ้ก่ 

1.4.1 The Tasks of Leadership กล่าวถึงงานท่ีผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมี 9 อยา่ง ไดแ้ก่ มีการก าหนด
เป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทดัฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จกัสร้างและใชแ้รงจูงใจ มีการบริหารจดัการ 
มีความสามารถในการปฏิบติัการ สามารถอธิบายได ้ เป็นตวัแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญูลกัษณ์ของ
กลุ่ม และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

1.4.2 Leader-Constituent     Interection เช่ือว่าผูน้ าตอ้งมีพลงัวิเศษเหนือบุคคลอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆ เพื่อท่ีสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวงัของบุคคลและ
ผูน้ าตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถพฒันาตนเองและพฒันาให้ผูต้ามมีความแขง็แกร่งและ
สามารถยืนอยู่ดว้ยตนเองอย่างอิสระทฤษฎีน้ีพบว่า ไม่มีคุณลกัษณะท่ีแน่นอนหรือช้ีชดัของผูน้ า
เพราะผูน้ าอาจไม่แสดงลกัษณะเหล่าน้ีออกมา 

Stogdill(1974) สรุปว่า คุณลกัษณะของผูน้ าแต่เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถช้ีบ่งภาวะความ
เป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่สามารถพยากรณ์ หรือวิเคราะห์ภาวะผูน้ าไดอ้ยา่งสมบูรณ์นอกจากนั้น
ยงัสรุปว่า คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าแตกต่างไปตามสถานการณ์ ธรรมชาติของกลุ่มและความ
ตอ้งการของกลุ่มเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ า 
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Vroom (1976, อา้งถึงใน ปรีชา ทศัน์ละไม 2550) สรุปว่า การศึกษาเพื่อคน้หาคุณลกัษณะ
ความเป็นผูน้ าไม่ประสบความส าเร็จ เพราะไม่อาจช้ีใหเ้ห็นคุณลกัษณะใดๆ ท่ีท าใหเ้กิด ความ 
เเตกต่างระหวา่งผูน้ า และผูไ้ตบ้งัคบับญูัชาอยา่งแน่นอน 

 
ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้น ำ (Behavioral Styles  theory) 

การพฒันาในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลกัของทฤษฎี คือ ใหม้องในส่ิงท่ีผูน้ าปฏิบติั 
และช้ีใหเ้ห็นว่าทั้งผูน้ า และผูต้ามต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั นกัทฤษฎี ไดแ้ก่ KurtLewin, Rensis 
Likert,   Blake  and Mouton และ Douglas McGregor 

1.5.1  Kurt  Lewin’s Studies 
Lewin แบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 3 แบบ คือ 
1. ผูน้ าแบบอตัถนิยม หรืออตัตา (Autocratic Leadership  style) จะตดัสินใจดว้ยตนเอง ไม่

มีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคแ์น่นอนข้ึนอยูก่บัตวัผูน้ าเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคนบางคร้ังท าให้
เกิคศตัรูได ้ ผูน้ าลกัษณะน้ีจะใชไ้ดดี้ในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมีผูน้ าลกัษณะน้ีจะท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และไม่เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership style) ใชก้ารตดัสินใจของกลุ่ม หรือ
ใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ท างานเป็นทีมมีการส่ือสารแบบ 2 
ทางท าใหเ้พิ่มผลผลิต และความพึงพอใจในการท างาน บางคร้ังการอิงกลุ่มท าใหใ้ชเ้วลานานในการ
ตดัสินใจ ระยะเวลาท่ีเร่งด่วนผูน้ าลกัษณะน้ีไม่เกิดผลดี 

3. ผูน้ าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leadership style) จะใหอิ้สระกบัผูใ้ต้
บงัคบับญูัชาเตม็ท่ีในการตดัสินใจแกปั้ญหา จะไม่มีการก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนไม่มีหลกัเกณฑ ์
ไม่มีระเบียบ จะท าใหเ้กิคความคบัขอ้งใจหรือความไม่พอใจของผูร่้วมงานไดแ้ละไดผ้ลผลิตต ่า การ
ท างานของผูน้ าลกัษณะน้ีเป็นการกระจายงานไปท่ีกลุ่ม  ถา้กลุ่มมีความรับผดิชอบและมีแรงจูงใจใน
การท างานสูง สามารถควบคุมกลุ่มไดดี้ มีผลงานและความคิคริเริมสร้างสรรค ์

ลกัษณะผูน้ าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการเลือกใช้
ลกัษณะผูน้ าแบบใดยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ย 

1.5.2 Likert’S  Michigan Studies 
Rensis Likert (1961) และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกนท าการวิจยัดา้นภาวะผูน้ า

โดยใชเ้คร่ืองมือที Likert และกลุ่มคิดข้ึน ประกอบดว้ย คาามคิครวบยอดเร่ือง ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ 
การติตต่อส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมายการควบคุม
คุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 4 แบบ คือ 
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1. แบบใชอ้ านาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใชอ้  านาจเผด็จการสูงไวว้างใจผูใ้ต้
บงัคบับญูัชาเลก็นอ้ย บงัคบับญูัชาแบบขู่เขญ็มากกวา่การชมเชย การติดต่อส่ือสารเป็นแบบทางเดียว
จากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบ้ืองบนมาก 

2. แบบใชอ้ านาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้
ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญูัชา จูงใจโดยการให้รางวลั แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ ยอมให้การ
ติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนไดบ้า้ง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง และ
บางคร้ังยอมใหก้ารตดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของผูบ้งัคบับญัชา 

3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบ้ริหารจะใหค้วามไวว้างใจเเละการตตั
สินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใชค้วามคิคและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญูัชาเสมอ  ให้รางวลัเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ จะลงโทษนานๆ คร้ังและใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อส่ือสารแบบ2 ทางจาก
ระดบัล่างข้ึนบนและจากระดบับนลงล่าง การวางนโยบาย และการตดัสินใจมาจากระดบับน
ขณะเดียวกนักย็อมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาในทุกดา้น 

4. แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Praticipative – Democatic) ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจ และ
เช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการให้รางวลัตอบแทน
เป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงคร่์วมกนั มีการ
ประเมินความกา้วหนา้ มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดบับนและระดบัล่างในระดบั
เดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงานสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ั้งในกลุ่มผูบ้ริหารและ กลุ่ม 
ผูร่้วมงาน 

Likert (1961) พบว่า การบริหารแบบท่ี 4 จะท าใหผู้น้ าประสบผลส าเร็จ และเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ และยงัพบวา่ผลผลิตสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงความส าเร็จข้ึนกบัการมีส่วนร่วมมากนอ้ยของผูใ้ต้
บงัคบับญูัชา 

1.5.3 Biake and Mouton’s manageriaI Grid 
Blakee and Mouton (1978) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าท่ีดีมีปัจจยั 2 อยา่งคือ คน(people)และ

ผลผลิต(product)โดยก าหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพของคนเป็น 1 -9 และก าหนดผลผลิต
เป็น 1 – 9 เช่นกนั และสรุปวา่ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไป
ดว้ย เรียกรูปแบบน้ีว่า ผูน้ าแบบ 9, 9 (Nine –Nine    Style : 9, 9 style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหาร
แบบตาข่ายน้ีจะแบ่งลกัษณะเด่นๆของผูน้ าไว ้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั   แบบมุ่งคนเป็น
หลกั แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า แบบทางสายกลาง และแบบท างานเป็นทีม 

1.5.4  Mcgregor’s : Theory x and Theory Y 
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Douglas Mcgregor (1960) เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซ่ึงทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี
แรงจูงใจ และทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ Maslow ซ่ึง Mcgregor มีความเห็นว่าการท างาน
กบัคน จะตอ้งค านึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษยมี์ความตอ้งการ
พื้นฐาน และตอ้งการเเรงจูงใจ ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งใหส่ิ้งท่ีผูต้าม หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตอ้งการจึงจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมาย 

Theory x  พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบท างาน พื้นฐานคนข้ีเกียจ อยากไดเ้งินอยากสบาย 
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งคอยควบคุมตลอดเวลา และตอ้งมีการลงโทษมีกฎระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด 

Theory Y เป็นกลุ่มท่ีมองในแง่ดี มีความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบเตม็ใจท างาน มี
การเรียนรู้ มีการพฒันาตนเอง พฒันางาน มีความคิดสร้างสรรค ์และมีศกัยภาพในตนเอง 

1.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าตามสถานการณ์ (contingency Leadership Style) 
เป็นทฤษฎีท่ีน าปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของผูน้ ามาพิจารณาวา่มีความส าคญัต่อความส าเร็จของผูบ้ริหาร 
ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวด ลอ้มหรือสถานการณ์ท่ีอ านวยให ้ไดแ้ก่ 

1.6.1 แนวคิดทฤษฎี 3-D Management Styles 
William J. Reddin (1970, อา้งถึงใน เสริมศกัค์ิ   วิศาลาภรณ์ 2536) เพิ่มมิติประสิทธิผล

เขา้กบัมิติพฤติกรรมดา้นงาน และมิติพฤติกรรมดา้นมนุษยสัมพนัธ์ Reddin กล่าวว่าแบบภาวะผูน้ า
ต่างๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ ซ่ึงประสิทธิผลจะหมายถึงการท่ีผูบ้ริหาร
ประสบความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีอยู ่ แบบภาวะผูน้ าจะมี
ประสิทธิผลมากหรือนอ้ย ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารท่ีมุ่งงานหรือมนุษยสมัพนัธ์ ซ่ึงแบบ
ภาวะผูน้ ากบัสถานการณ์ท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เรียกว่า มีประสิทธิผลแต่ถา้ไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ เรียกวา่ไม่มีประสิทธิผล และReddin ยงัแบ่งผูน้ าออกเป็น4แบบ 

 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 1 รูปแบบภาวะผูน้ าตามทฤษฎี 3-D Management  styles 
 
ผู้น ำทีไ่ม่มีประสอทธิภำพ ลกัษณะพืน้ฐำนภำวะผู้น ำ ผู้น ำทีมี่ประสิทธิภำพ 
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1.Deserter คือ ผูน้ าแบบละท้ิง
หนา้ท่ีและหนีงาน 

Separated  
แบบผูแ้ยกตวั 

Bureaucrat คือ ท างานแบบ
เคร่ืองจกัรไม่มีความคิด
สร้างสรรคใ์หง้านเสร็จไปวนัๆ 

2.Autocrat คือ ผูน้ าท่ีเอาแต่ผล
ของงานอยา่งเดียว 

Dedicated 
แบบผูเ้สียสละ 

Benevolent Autocrat คือ มี
ความเมตตา กรุณาผูร่้วมงาน
มากข้ึน 

3. Missionary คือ สัมพนัธภาพ
เสียสละท าคนเดียว 
จึงไดคุ้ณภาพงานต ่า 

Related 
แบบมิตรสมัพนัธ์ 

Developer คือ ตอ้งรู้จกัพฒันาผู ้
ตามใหมี้ความรับผดิชอบงาน
มากข้ึน 

4. compromiser คือ ผูป้ระนี  
ประนอมทุกๆเร่ือง 

Integrated 
แบบผสมผสาน 

Executive คือ ตอ้งมีผลงานดี
เลิศและสัมพนัธภาพดีดว้ย 

 
ท่ีมา : เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้ า.”ในประมวลสำระชุดวชิำทฤษฎ ีและแนวปฏิบัติในกำร 
บริหำรกำรศึกษำ หน่วยที ่5 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2536), 82-83. 

 
Reddin กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือเทคโนโลยี 

ปรัชญาองคก์าร ผูบ้งัคบับญูัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญูัชา และ Reddin ไดเ้สนอแนะว่า
องคป์ระกอบทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่องคป์ระกอบทาง
เทคโนโลยี องคก์าร และคน ดงันั้นในการบริหารจึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีจะใชว้ิจารณญาณพิจารณา
ว่าจะยึดองค์ประกอบตัวใดเป็นหลักในการใช้รูปแบบภาวะผู ้น าได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6.2 Theory  Z Organization 
William Ouchi (1981) เช่ือว่า มนุษยทุ์กคนมีความคิดสร้างสรรค์ และความดีอยูใ่นตวั ควร

เป็นโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันางาน และมีการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนล่าง 
(Decentralization) และพฒันาถึงคุณภาพชีวิต ผูน้ าเป็นเพียงผูท่ี้คอยช่วยประสานงานร่วมคิดพฒันา
และใชท้กัษะในการอยูร่่วมกนั 

 
1.6.3 Life – cycle Theories 
Hersey md Blanchand (1988) ไดเ้สนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎีเรด

ดิน และยงัยึดหลกัการเดียวกนั คือ แบบภาวะผูน้ าอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยู่กบั
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สถานการณ์ องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ตามทฤษฎีขจง  Hersey andBlanchand 
(1988) ประกอบดว้ย 

1. ปริมาณการออกค าสัง่ ค าแนะน าต่างๆหรือพฤติกรรมดา้นงาน 
2. ปริมาณการสนบัสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 
3. ความพร้อมของผูต้ามหรือกลุ่มผูต้าม 
Hersey and Blanchand แบ่งภาวะผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คือ 
1. ผูน้ าแบบบอกทุกอยา่ง (Telling) ผูน้ าประเภทน้ีจะใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ดและดูแล

ลูกนอ้งอยา่งใกลชิ้ด เหมาะสมกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยูใ่นระดบัท่ี1 คือ (M1) บุคคลมีความพร้อม
อยูใ่นระดบัต ่า 

2. ผูน้ าแบบขายความคิด (selling ) ผูน้ าประเภทน้ีจะคอยช้ีแนะ บา้งว่าผูต้ามขาด
ความสามารถในการท างาน แต่ถา้ผูต้ามไดรั้บการสนบัสนุนใหท้ าพฤติกรรมนั้น โดยการใหร้างวลัก็
จะท าให้เกิคความเตม็ใจท่ีจะรับผิดชอบงาน และกระตือรือร้นท่ีจะท างานมากข้ึน ผูบ้ริหารจะใช้
วิธีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง และตอ้งคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายใหผู้ต้ามเขา้ใจ จะท าใหผู้ต้าม
เขา้ไจและตดัสินใจในการท างานไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมในการท างานอยูใ่นระดบัท่ี 2 
คือ (M2) บุคคลมีความพร้อมอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง 

3. ผูน้ าแบบเนน้การท างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) ผูน้ าประเภทน้ีจะคอยอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการตดัสินใจ มีการซกัถาม มีการติดต่อส่ือสาร 2 ทางหรือรับฟังเร่ืองราว 
ปัญหาต่างๆจากผูต้าม คอยให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าใหผู้ต้าม
ปฏิบติังานไดเ้ต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยู่ใน
ระดบั 3 (M3) คือ ความพร้อมของผูต้ามอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถแต่ไม่เตม็ใจท่ีจะรับผดิชอบงาน 

4. ผูน้ าแบบมอบหมายงานใหท้ า (Delegation) ผูบ้ริหารเพียงใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือ
เลก็ๆ นอ้ยๆ ผูต้ามคิค และตดัสินใจเองทุกอยา่ง เพราะถือว่าผูต้ามท่ีมีความพร้อมในการท างาน
ระดบัสูงสามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพไดดี้ เหมาะกบัผูต้ามท่ีมีความพร้อมอยูใ่นระดบั 4(M4) 
คือ ความพร้อมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีทั้งความสามารถและเตม็ใจหรือมัน่ใจในการ
รับผดิชอบ การ ท างาน 

 
1.6.4 Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness 

Fiedler (1967) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 3ส่วน    
1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและผูต้าม บุคลิกภาพของผูน้ า มีส่วนส าคญั ท่ีจะ 
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ท าใหก้ลุ่มยอมรับ 
2. โครงสร้างของงาน งานท่ีใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างของงาน อ านาจผูน้ าจะ

ลดลง แต่ถา้งานใดตอ้งใชค้วามคิด การวางแผน ผูน้ าจะมีอ านาจมากข้ึน 
3. อ านาจของผูน้ า ผูน้ าท่ีดีท่ีสุด คือ ผูท่ี้เห็นงานส าคญัท่ีสุด แต่ถา้ผูน้ าท่ีจะท าเช่นน้ีได้

ผูน้ าตอ้งมีอ านาจและอิทธิพลมาก แต่ถา้ผูน้ ามีอิทธิพลหรืออ านาจไม่มากพอจะกลายเป็นผูน้ าท่ีเห็น
ความส าคญัของสมัพนัธภาพระหวา่งผูน้ าและผูต้ามมากกวา่เห็นความส าคญัของงาน 

ทฤษฎีของ Fiedler(1967) ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ ถา้สัมพนัธภาพของผูน้ าและผูต้ามดี และมีโครงสร้างของงานชดัเจน ผูน้ าจะ
สามารถควบคุมสถานการณ์ขององคก์รได ้

 
แนวคดิทฤษฎภีำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่น (Transational leadership) 

แนวคิดของ Burns (1978) เห็นว่าพื้นฐานของผูน้ าแบบแลกเปล่ียน คือ การใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม โดยท่ีผูน้ ายอมรับความตอ้งการของผูต้ามดว้ยการใหว้ตัถุส่ิงของมี
ค่าตามท่ีตอ้งการ แต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนให้ผูต้ามตอ้งท างานบรรจวตัถุประสงคท่ี์ก าเนิดหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จตามขอ้ตกลง ผูต้ามกจ็ะไดร้างวลัตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนขณะท่ีผูน้ ากไ็ด้
ประโยชน์จจากผลงานท่ีส าเร็จนั้น ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจึงเนน้ท่ีท าใหก้ารด าเนินการขององคก์าร
ในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลดี ผูน้ าแบบน้ีจึงมีความเช่ียวชาญใน
การบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีทางการบริหาร (Management Functions) เช่น การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดัสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม เป็นตน้ ในการท างานจึงไม่เนน้
ความสัมพนัธ์ส่วนตวันกั ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจึงมีความเป็นผูบ้ริหารจดัการ (Managers)มากกว่า
พฤติกรรมความหมายของการเป็นผูน้ า (Leaders) ทั้งน้ีเพราะแสดงพฤติกรรมในการบริหารจดัการ 
(Managing ) มากกวา่การน า (Leading) โดยมุ่งเนน้ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็น ส าคญั  

อยา่งไรก็ตามผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสามารถปรับให้มีประสิทธิผล(Effective)เพิ่มข้ึนไดโ้ดย
ท าใหค้วามคาดหวงัในงานมีความชดัเจนมากข้ึน พร้อมกบัยืน่มือเขา้ไปช่วยเหลือผูต้ามใหเ้กิดความ
มัน่ใจตนเอง นอกจากน้ีการช่วยตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของผูต้ามจะท าใหผ้ลงานและขวญั
ก าลงัใจของผูต้ามสูงข้ึนดว้ย หรือกล่าวโดยสรุปอีกนยัหน่ึงก็คือ เพิ่มความเป็นภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลงมากข้ึนนัน่เอง 

   ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (TransactionaI Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใหร้างวลั
หรือลงโทษผูต้าม ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้ าใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรง
ตามสถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ามให้ปฏิบติังานตามระดบัท่ีคาคหวงัไว้ ผูน้ าช่วยให้ผูต้ามบรรลุ
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เป้าหมาย ท าให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ท่ี
ก าหนดซ่ึงผูน้ าจะตอ้งรู้ถึงส่ิงท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ผูน้ าจูงใจโดย
เช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลัจาก 
ภายนอก ผูน้ าจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม รับรู้ว่าผูต้ามตอ้งท าอะไรเพื่อท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย ผูน้ าจะระบุบทบาทเหล่าน้ี และขอ้ก าหนดงานท่ีชดัเจน ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน
ประกอบ ดว้ย 

1. การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR)ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามเขา้ใจชดัเจน
ว่าตอ้งการใหผู้ต้ามท าอะไร หรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม จากนั้นจะจดัการแลกเปล่ียนรางวลัในรูป
ของค ายกยอ่งชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มข้ึน ใหโ้บนสั เม่ือผูต้ามสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงั ผูน้ าแบบน้ีมกัจูงใจโดยใหร้างวลัเป็นการตอบแทน และมกัจูงใจดว้ยเเรงจูง
ใจขั้นพื้นฐาน หรือแรงจูงใจภายนอก 

2. การบริหารแบบวางเฉย (Management by Excepticn) เป็นการบริหารงานท่ีปล่อยให้
เป็นไปตามสภาพเดิม (status QUO) ผูน้ าไม่พยายามเขา้ไปยุง่เก่ียวกบังาน จะเขา้ไปแทรกก็ต่อเม่ือมี
อะไรเกิดผิดพลาดข้ึน หรือการท างานท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมกัจะเป็นทางลบหรือให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไร ผูน้ าจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งก็
ต่อเม่ืองานบกพร่องหรือไม่ไดต้ามมาตรฐาน การบริหารงานแบบวางเฉยแบ่งไดเ้ป็น2 แบบคือ 

3. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by Exception :MBE-A) ผูน้ าจะใช้
วิธีการท างานแบบกนัไวดี้กว่าแก ้ ผูน้ าจะคอยสังเกตผลการปฏิบติังานของผูต้ามและช่วยแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัการเกิดความผดิพลาด หรือลม้เหลว 

4. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (passtive Management-by Exception :MBE-p) ผูน้ าจะใช้
วิธีการท างานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้ าจะเขา้ไปแทรกแซงถา้ผลการปฏิบติัไม่ได้
มาตราฐาน หรือถา้มีบางอยา่งผดิพลาด 

5. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไม่มี
ภาวะผูน้ า (Nonleadership Behavior) เป็นภาวะผูน้ าท่ีไม่มีความพยายาม ขาคความรับผดิชอบ ไม่มี
การตดัสินใจ ไม่เตม็ใจท่ีจะเลือกอยูฝ่่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผูต้ามตอ้งการผูน้ า ผูน้ าจะไม่
อยู ่ไน่มีวิสยัทศัน์เก่ียวกบัภารกิจขององคก์าร ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย (Bass1999 ) 

ผลการศึกษาสอคคลอ้งกบังานวิจยัของ Bass  and  Avolio (1994) ซ่ึงไดว้ิจยั และยนืยนัให้
เห็นว่าความสัมพนัธ์ท่ีเป็นล าดบัขั้น (Hierarch of Corelations) ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ าแบบต่างๆ 
และผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจ พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ และท าใหเ้กิดความพยายาม และความพึงพอใจมากข้ึนกว่าภาวะผูน้ าแบบให้
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รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward) การบริหารแบบวางเฉย(Management-by-Exception) 
แบบเชิงรุก (MBE-A) และแบบเชิงรับ (MBE-P) และการปล่อยตามสบาย (Laissez-faire) ตามล าดบั 
ซ่ึงผลการศึกษาน้ีพบในสหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาคา นิวซี
แลนค ์อิตาลี สวีเดน และเยอรมนั (Bernard M. Bass 1997, อา้งถึงใน ดาวสวรรค ์พว่งสมจิตต ์2552) 

Uris (1964, อา้งถึงใน มนูญู แสงเจริญู 2531) กล่าวว่า ผูน้ าจะใชก้ารน าแบบใดจึงจะ
ประสบผลส าเร็จนั้น สิงท่ีควรพิจารณาถึงองคป์ระกอบสองประการ คือ ผูน้ า และผูต้าม คุณลกัษณะ
ของผูต้ามเป็นส่ิงท่ีผูน้ าจะตอ้งพิจารณาตนเองว่าจะน าแบบใด ไดแ้ก่ อาย ุ เพศ ประสบการณ์เดิม
ลกัษณะนิสัย ทศันคติ และความรับผดิชอบ เช่น อาย ุแบบตามสบายอาจเหมาะกบัผูน้ าท่ีสูงอาย ุท่ีมี
ประสบการณ์สูง ผูต้ามท่ีอ่อนวยั อาจใชก้ารน าแบบอตัตาธิปไตย เพศหญิงอาจท างานดีภายใตผู้น้ า
แบบอตัตาธิปไตย ผูช้ายอาจท างานดีภายใตผู้น้ าแบบอ่ืน ประสบการณ์เดิม เม่ือผูต้ามมีประสบการณ์
เดิมมากข้ึน ผูน้ าควรจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแบบตามสบาย ลกัษณะนิสัย บุคคลท่ีเห็นว่าบา้น
ของตนเอง จงัหวดัท่ีตนเองเกิด ภาษาท่ีตนเองใชย้อ่มดีท่ีสุด ชอบท าตามท่ีเคยปฏิบติัมา ไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลง เห็นว่าผูน้ าท่ีดียอ่มเขม้แขง็ บุคคลประเภทน้ีเหมาะแก่การน าแบบอตัตาธิปไตย ส่วน
บุคคลท่ียอมรับฟังความคิดเห็นแบบใหม่ๆ เห็นค่าของคนอยูท่ี่ผลงาน ชอบความยติุรรม เห็นว่าการ
ปกครองแบบอตัตาธิปไตยเป็นการปกครองแบบคนๆ เดียว บุคคลชนิคน้ีชอบจะมีผูน้ าแบบ
ประชาธิปไตย บุคคลท่ีชอบท างานตามล าพงั แกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีความเช่ือมนัในตนเองสูง เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ มีความรับผดิชอบ บุคคลประเภทน้ีเหมาะท่ีจะน าแบบตามสบาย ทศันะคติของผู ้
ตามเป็นส่ิงท่ีส าคญูัอีกอยางหน่ึงท่ีก าหนดแบบผูน้ า ถา้ผูต้ามมีการยอมรับและเช่ือฟังอยา่งดี ก็ควร
น าแบบอตัตาธิปไตย ถา้ผูต้ามมีความร่วมมือเป็นเลิศกค็วรน าแบบประชาธิปไตย แต่ถา้ผูต้ามมีความ
คิคริเร่ิมมากก็ควรน าแบบตามสบาย ส่วนความรับผดิชอบ ถา้เราตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญูัชาเช่ือฟัง
อยา่งเดียว เรากต็อ้งรับผดิชอบเตม็ท่ี เป็นการน าแบบอตัตาธิปไตย ถา้เราตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีส่วนรวม และใหค้วามร่วมมือ ก็ตอ้งช่วยกนัรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นการน าแบบประชาธิปไตย ถา้เรา
ตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดรเร่ิม มีความรับผดิชอบมากข้ึนกเ็ป็นการน าแบบตามสบาย 

Wincent Houghton (1975 : 188, อา้งถึงใน ชูชาติ สะอาด และคณะ 2529) ท าการทดลองให้
หัวหน้าหรือผูน้ าในกลุ่มใช้วิธีการปกครองลูกน้องในแบบต่างๆกัน เพื่อศึกษากระบวนการ
ประสิทธิภาพในการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มหวัหนา้ ดว้ยการทดลองใชเ้ด็กอายุ
ประมาณ 10 ขวบ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั มีหวัหนา้ท่ีไดรั้บการฝึกใหป้กครอง 
เดก็เหล่าน้ี โดยวิธีการปกครองท่ีแตกต่างกนั 3 แบบ คือ อตัตานิยม เสรีนิยม และประชาธิปไตย โดย
ใหห้วัหนา้ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปในกลุ่ม ทั้ง 4 ผลการทดลองคร้ังน้ีพบว่า เด็กเกือบทั้งหมด
ชอบหวัหนา้แบบประชาธิปไตยมากกว่าแบบเสรีนิยม และอตัตานิยม ตามล าดบั ส่วนปริมาณของ
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กลุ่มไม่แตกตางกนั แต่ผลงานของกลุ่มท่ีมีหัวหนา้แบบประชาธิปไตยมีคุณภาพสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ
สมาชิกมีขวญัดีมาก แมว้่าหัวหนา้ไม่อยู ่ สมาชิกก็ท างานอยา่งสม ่าเสมอ การทะเลาะวิวาทมีนอ้ย
ส่วนกลุ่มท่ีมีหัวหนา้แบบอตัตานิยม ขวญัของกลุ่มไม่ดี สมาชิกมีความรู้สึกไม่ดีต่อหวัหนา้ มีการ
ทะเลาะและแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวต่อกนัมาก สมาชิกคนใดท่ีอ่อนแอท่ีสุด จะกลายเป็นแพะรับ
บาปจนทนอยูไ่ม่ไหว และตอ้งลาออกไปในท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มท่ีเคยมีหวัหนา้แบบอตัตา
นิยมมาก่อน แลว้ต่อมาไดห้วัหนา้แบบเสรีนิยม จะมีการแสดงความกา้วร้าวออกมามาก และขวญูั
ของสมาชิกกไ็ม่ดี แต่สมาชิกเหล่านั้นกย็งัรักหวัหนา้แบบเสรีนิยม มากกว่าแบบอตัตานิยมการศึกษา
ของนกัวิชาการไทยท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั ไดแ้ก่ สมยศ นาวีการ (2543)กล่าวว่า ความเป็นผูน้ า
แบบแลกเปล่ียนอยา่งใครยา่งหน่ึง ไม่เพียงพอต่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ความเป็นผูน้ าทั้ง
แเบบเปล่ียนแปลง และแบบแลกเปล่ียน จะมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์าร 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงน่าจะมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนั ท่ีจะน าความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงน้ีไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผูน้ าในสงัคมไทย เพื่อใหผู้น้ ามีความสามารถ มีศกัยภาพ มีคุณธรรม และมี
ภาวะผูน้ าเพียงพอท่ีจะด าเนินงาน หรือบริหารจดัการองค์การในทุกหน่วยของสังคมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในสภาวะวิกฤติ  และช่วยให้สังคมไทยสามารถปรับตัว 
เปล่ียนแปลง และพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และยัง่ยนื มีสันติสุข สามารถ
เอาชนะวิกฤตการณ์ทางดา้นต่างๆ ท่ีประเทศก าลงัเผชิญอยูไ่ด ้ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต 

จากการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาองคก์าร ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบภาวะผูน้ า 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รวมถึงโอกาสความเจริญกา้วหนา้
ในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ 
 
 
 
 
แนวคดิและทฤษฎภีำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง 
 ภาวะผูน้ าลกัษณะน้ีก าลงัเป็นท่ีตอ้งการอย่างยิ่งในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และสับสนอยา่งในปัจจุบนัน้ี การน าทฤษฎีผูน้ าการเปล่ียนแปลงมาปรับเปล่ียนองคก์ารเป็นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ (New paradigm) ของภาวะผูน้ า 
โดยมีเบอร์น (Burns) และบาส (Bass) เป็นสองคนแรกท่ีไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดย
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แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่เน่ืองจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น
การเปล่ียนแปลงกระบวนการทศัน์ (Paradigm shift)  ไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary) 
และ มีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowering) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral agents) 
และกระตุน้ผูต้ามใหมี้ความเป็นผูน้ า 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติ และ
สมมติฐานของสมาชิกในองคก์าร สร้างความผกูพนัในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์และกลยทุธ์ท่ี
ส าคญัขององคก์ารภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้ามแต่อิทธิพล
นั้ นเป็นการให้อ านาจแก่ผู ้ตามให้กลับกลายมาเป็นผู ้น าและผู ้ท่ี เปล่ียนแปลงหน่วยงานใน
กระบวนการท่ีเป็นองคร์วม และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการผูน้ าในระดบัต่างๆ ในหน่วยย่อยของ
องคก์าร จากการวิจยัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงพบว่าผูน้ าจะมีการถ่ายโอนหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบและอ านาจท่ีส าคญัและจะขจดัขอ้จ ากดัการท างานท่ีไม่จ าเป็นออกไป ผูน้ ามีการดูแล
สอนทกัษะแก่ผูต้ามท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาตอ้งการริเร่ิม การกระตุน้การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจท่ีส าคญั การกระตุน้การแบ่งปันความคิด         การตระหนกัในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริม
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริม             การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรคใ์นการ
แกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะท าการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ารและระบบการ
บริหาร เพื่อเนน้และสร้างค่านิยมและวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร 
 
ภำวะผู้น ำแบบบำรมี (Charismatic Leadership) 
 ก่อนจะมาเป็นแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีเร่ิมตน้มาก่อน 
คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมี (Charismatic Leadership) โดย เวเบอร์ (Weber) ในทศวรรษท่ี 1920 
ไดเ้สนอทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมี เม่ือผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้
กระตุน้ความสนใจของนกัสังคมวิทยา และนกัรัฐศาสตร์ท่ีศึกษาดา้นภาวะผูน้ า ต่อมาในทศวรรษท่ี 
1980 นกัวิจยัทางจิตวิทยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอย่างมากต่อ ภาวะผูน้ าแบบบารมีน้ี 
เน่ืองจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟ้ืนฟูองคก์ารต่าง ๆ อย่างมาก และผูบ้ริหาร
องค์การาต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันว่า มีความต้องการและจ าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้องคก์ารสามารถอยู่ไดใ้นสภาวะท่ีมีการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจสูง 
 ภาวะผูน้ าแบบบารมี หมายถึง ภาพความคิดของผู ้ตามท่ีว่าน าเป็นผูมี้พรสวรรคมี์ความ
เป็นพิเศษ และเหนือคนทัว่ไป ผูต้ามจะมีความเช่ือมัน่เคารพและบูชาในตวัผูน้ าในลกัษณะท่ีเป็น
วีรบุรุษเหนือมนุษยห์รือเทพ เฮา้ส์ (House) ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีช้ีว่าผูน้ าแบบบารมีมีพฤติกรรมอยา่งไร 
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โดยระบุตวับ่งช้ีความเป็นผูน้ าแบบมีบารมีว่าจะรวมเอาความเช่ือมัน่ของผูต้ามในความตอ้งการของ
ผูน้ า การยอมรับปราศจากค าถามต่อผูน้ า ความหลงใหลในตวัผูน้ า รวมทั้งความตั้งใจท่ีจะเช่ือฟัง
ดว้ย ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมีน้ี ระบุถึงลกัษณะของผูน้ าท่ีไดรั้บการมองว่าเป็นผูท่ี้มีความพิเศษ
เหนือธรรมดา คือ ผูน้ าจะมีความตอ้งการในอ านาจอยา่งแรงกลา้ มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและมี
ความตั้งใจสูง พฤติกรรมของผูน้ าแบบบารมีจะประกอบดว้ย 1) การสร้างภาพประทบัใจใหผู้ต้ามมี
ความมัน่ใจในตวัผูน้ า 2) ประกาศอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมายทางอุดมการณ์เพื่อสร้างความผกูพนัในผู ้
ตาม 3) ส่ือสารให้ผูต้ามทราบถึงความคาดหวงัอย่างสูงท่ีผูน้ ามีต่อผูต้าม 4) แสดงความมัน่ใจใน
ความสามารถของผูต้ามมีชีวิตท่ีดี และมีความหมายมากข้ึน และผูน้ าจะสร้างตวัอยา่งในพฤติกรรม
ของตนเพื่อเป็นโมเดลทางพฤติกรรมใหก้บัผูต้าม (Behavior modeling) และ หากมีความจ าเป็นผูน้ า
กจ็ะแสดงออกเพื่อกระตุน้จูงใจผูต้ามความเหมาะสมดว้ย 
 คอนเกอร์ และ คานนัโก (Conger & Kanungo.) ไดเ้สนอทฤษฎีผูน้ าแบบบารมี โดยยดึตาม
สมมติฐานท่ีว่าบารมีนั้ นเป็นปรากฏการณ์แบบการเสริมสร้างคือ ผูต้ามจะเป็นผูเ้สริมสร้าง
คุณลกัษณะพิเศษให้กบัผูน้ า โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูน้ าและผลจากพฤติกรรมนั้น 
พฤติกรรมเหล่านั้นประกอบดว้ย 1) การกระตุน้แนวคิดท่ีมีความแตกต่างจากแนวคิดเดิมอย่างมาก 
แต่อยูใ่นอตัราท่ีผูต้ามยงัสามารถรับได ้2) การน าตวัเขา้แลก หรือเส่ียงกบัการสูญเสียสถานะการเงิน
หรือสมาชิกภาพในองคก์าร เพื่อแนวคิดท่ีตนมุ่งหวงั 3) ด าเนินการในทางท่ีปกติมกัไม่ท ากนัเพื่อจะ
บรรลุในแนวคิดท่ีมี ส าหรับ       คุณลกัษณะพิเศษท่ีเพิ่มข้ึนของผูน้ า ประกอบดว้ย 1) ความมัน่ใจใน
ตนเอง 2) ทกัษะการจดัการใน      การสร้างความประทบัใจ 3) ความสามารถในการรู้คิดประเมิน
สถานการณ์และโอกาส รวมทั้งขอ้จ ากดั     4) มีความรู้สึกไวทางสังคม และมีการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (Empathy) ในความต้องการและในค่านิยมของผูต้าม ผูน้ าแบบบารมีน้ีมักจะเกิดข้ึน
เ ม่ื อ มีวิกฤตการ ณ์ ท่ีต้องการ การ เป ล่ียน  แปลง ท่ีส าคัญหรือผู ้ตาม   ไ ม่พอใจในสถานะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้  มีวิกฤตการณ์เกิดข้ึน ก็ตาม ผูน้ าแบบ น้ีมักจะแสดงส่ิง  ต่าง ๆ 
ท่ีเหนือธรรมดาในการจัดการเร่ืองต่าง ๆ นอกจากน้ี คอนเกอร์ และ คานันโก ได้ อธิบาย ว่า 
ภาวะผู ้น าแบบบารมีอาจจะมีลักษณะบารมีหรือบุคลิกภาพพิ เศษเชิงลบ เ ช่นผู ้น า  จะท า
โครงการขนาดใหญ่ เพื่อโฆษณาตนเองเกินจริง เน่ืองจากผูน้ าประเมินตนเอง สูงเกินไปและการ 
ไ ม่ ยิน ดี ท่ี จะ  หา รือยอม รับค าแนะน า จ ากผู ้ อ่ื น  ผู ้น า แบบ น้ีจะล้ม เหลวในการส ร้ า ง 
ผูสื้บทอดท่ีมีความสามารถผูน้ าแบบน้ีมกัจะท าให้ลูกน้องอ่อนแอ และคอยพึ่งผูน้ า และอาจบ่อน
ท าลายหรือขจดัผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะเป็นผูสื้บทอดผูน้ า 
 บาส (Bass, 2001) ไดร้ะบุขอ้จ ากดับางประการของผูน้ าแบบบารมี และไดแ้นะน าใหมี้การ
ขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลกัษณะเสริมพฤติกรรม ตวับ่งช้ีบารมี สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 
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ตวัอยา่งเช่น บาสเสนอวา่ ผูน้ าแบบบารมี มกัจะเกิดข้ึนในท่ีท่ีการใชอ้  านาจแบบปกติลม้เหลวในการ
จดัการกบัวิกฤตการณ์ และยงัเป็นท่ีน่าสงสัยเก่ียวกบัค่านิยมและความเช่ือดั้งเดิมของผูน้ าแบบน้ี 
ดังนั้ นต่อมาในทฤษฎีภาวะผู ้น า    การเปล่ียนแปลงของบาส (Bass) ได้ใช้ค  าว่า 
การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนค าว่า บารมี (Charisma) ซ่ึงหมายถึง 
การมีอิทธิพลเก่ียวกบัอุดมการณ์ท่ีระดบัสูงสุดของจริยธรรมคือความไม่เห็นแก่ตวั ซ่ึงทั้งผูน้ าและผู ้
ตามจะมีการอุทิศ ตวัอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ซ่ึงบาสไดใ้ห้เหตุผลในการใชค้  าว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แทนค าว่า บารมี เน่ืองจาก 1) บารมี เป็นตวัแทนของความหมายหลาย
ความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการโอด้วดหรือแสดงความต่ืนเตน้เกิน
จริง 2) บารมี มีความสัมพนัธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการและความเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเทียม เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) ส าหรับผูว้ิจยับางคน เช่น เฮา้ส์ 
(House) และ คอนเกอร์และคานันโก (Conger and Kanungo) กล่าวว่า บารมี คือ การรวม
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้งหมด  ตั้ งแต่การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญา และการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดงันั้นในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงค ์บางงานวิจยัของบาส จึง
ใชค้  าว่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์แทนค าว่า บารมี หลงัจากเกิดทฤษฎี ภาวะผูน้ าแบบมีบารมี
แลว้ ไดเ้กิดมี     การพฒันาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบใหม่ข้ึนคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ท่ีได้มีการกล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง (Burns) ในปี ค.ศ.1978 และ บาส (Bass) ในปี ค.ศ. 1985 
แต่ทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
สนับสนุนมากมาย รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาภาวะผูน้ าตามทฤษฎีดว้ย คือ ภาวะผูน้ า การ
เปล่ียนแปลงของบาส (Bass) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 
ทฤษฎภีำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) ของเบอร์น (Burns) 
 ในทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ตอนเร่ิมตน้ไดรั้บการพฒันามาจากการวจิยัเชิงบรรยาย 
ผูน้ าทางการเมือง คือ เบอร์น (Burns) อธิบายภาวะผูน้ าในเชิงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้าม 
และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแกไ้ขพฤติกรรมของผูน้ าเช่นเดียวกนั ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมองไดท้ั้งในระดบัแคบท่ีเป็นกระบวนการท่ีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล และในระดบั
กวา้งท่ีเป็นกระบวนการในการใชท่ี้อ านาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบนั ในทฤษฎีของ
เบอร์น  ผูน้ าการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผูต้าม โดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน เช่น ในเร่ืองเสรีภาพ ความยติุธรรม ความเท่าเทียม
กนั สันติภาพและมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลวั ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉา
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ริษยา ผูน้ าจะท าให้ผูต้ามกา้วข้ึนมา “ตวัตนในทุกๆ วนั” (everyday selves) ไปสู่ “ตวัตนท่ีดีกว่า” 
(better selves) เบอร์นมีแนวคิดว่า ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้น
องคก์ารในทุกๆ ต าแหน่ง ซ่ึงอาจจะเป็นผูน้ าหรือเป็นผูต้าม และอาจจะเก่ียวกบัคน ท่ีมีอิทธิพลเท่า
เทียมกนั สูงกวา่ หรือต ่ากวา่กไ็ด ้
 เบอร์น(Burn) ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้ าว่า หมายถึง การท่ีผูน้ าท าใหผู้ต้ามสามารถบรรลุ 
จุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความจ าเป็น และความคาดหวงัทั้งของ
ผูน้ าและของผูต้าม เบอร์นเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น
อ านาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูน้ ามาติดต่อ
กบั ผูต้ามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ผูน้ าจะให้รางวลัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
และเพื่อแลกเปล่ียนกบัความส าเร็จในการท างาน ถือวา่ผูน้ าและผูต้ามมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัขั้น
แรกตามทฤษฎีความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
 2. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าจะตระหนักถึง        
ความตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้ าและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความ
ตอ้งการ   ซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดการเปล่ียนสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้ามไปเป็นผูน้ า การ
เปล่ียนแปลงและเปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงจะตระหนักถึงความต้องการของผูต้าม และจะกระตุ้นผูต้ามให้เกิดความส านึก 
(Conscious) และยกระดบัความตอ้งการของ  ผูต้ามให้สูงข้ึนตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาส
โลวแ์ละท าใหผู้ต้ามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์ และยดึถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความ
ยติุธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 3. ภาวะผูน้ าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นผูน้ าแบบ 
จริยธรรมอย่างแทจ้ริงเม่ือผูน้ าไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้ง
ผูน้ าและผูต้ามใหสู้งข้ึนและก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่าย อ านาจของผูน้ าจะเกิดข้ึนเม่ือผูน้ า
ท าให้ผูต้ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิมท าให้ผูต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธี
ปฏิบติั สร้างจิตส านึกให้ผูต้ามเกิดความตอ้งการในระดับขั้นท่ีสูงกว่าเดิมตามล าดับขั้น ความ
ตอ้งการของมาสโลวห์รือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์กแลว้จึงด าเนินการเปล่ียนสภาพท า
ใหผู้น้ าและผูต้ามไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีสูงข้ึน 
 สภาวะผูน้ าทั้งสามลกัษณะตามทฤษฎีของเบอร์น มีลกัษณะเป็นแกนต่อเน่ือง ภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียนอยูป่ลายสุดของแกน ตรงกนัขา้มกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมุ่งเปล่ียนสภาพ
ไปสู่ภาวะผูน้ าแบบจริยธรรม 
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ทฤษฎภีำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) ของบำส (Bass) 
 บาส (Bass) ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบายกระบวนการ
เปล่ียนสภาพในองคก์าร และไดช้ี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงแบบ
บารมี (Charismatic) และแบบแลกเปล่ียน (Transactional) บาส (Bass) นิยามภาวะผูน้ าในแง่ของ
ผลกระทบของผูน้ าท่ีมีต่อตวัผูต้าม ผูน้ าเปล่ียนสภาพผูต้ามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักใน
ความส าคญั และคุณค่าในผลลพัธ์ของงานมากข้ึน หรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม หรือ 
โดยชกัจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์ารมากกว่าความสนใจของตนเอง (Self-interest) ผลจากอิทธิพล
เหล่าน้ีท าให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่และเคารพในตวัผูน้ า และได้รับการจูงใจให้ท าส่ิงต่าง ๆ ได้
มากกวา่ท่ีคาดหวงัในตอนแรก บาสเห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นมากกว่าค  าเพียงค าเดียว ท่ี
เรียกวา่ บารมี (Charisma) บารมีไดรั้บ การนิยามวา่เป็นกระบวนการซ่ึงผูน้ าส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดย
การปลุกเร้าอารมณ์ท่ีเขม้แข็งและความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้ า บาสเห็นว่าความมีบารมีมีความ
จ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงยงัมีส่วนประกอบท่ีส าคญัอีกสามส่วนของ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมีคือ การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 
Stimulation) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspiration Motivation) ทั้งสามองคป์ระกอบรวมกบัการสร้างบารมี เป็นองคป์ระกอบท่ี
มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงให้แก่ผู ้ตาม ผลท่ีผสมผสานน้ีท าให้ผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงแตกต่างกบัผูน้ าแบบมีบารมี นอกจากน้ีผูน้ า การเปล่ียนแปลงพยายามท่ีจะเพิ่มพลงั 
(Empower) และยกระดับผูต้ามในขณะท่ีผูน้ าแบบมีบารมีหลายคนพยายามท่ีจะท าให้ 
ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึ่งพาผูน้ า และสร้างความจงรักภกัดีมากกว่า ความผกูพนัในดา้นแนวคิด 
บาสให้นิยามภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงในทางท่ีกว้างกว่าเบอร์น (Burns) โดยไม่ใช่
เพียงแค่การใชส่ิ้งจูงใจ (Incentive) เพื่อใหมี้ความพยายามมากข้ึน แต่จะรวมการท าใหง้านท่ีตอ้งการ
มีความชดัเจนข้ึนเพื่อการใหร้างวลัตอบแทน และบาส ยงัมองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี    ความ
แตกต่างจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน แต่ไม่ใชก้ระบวนการท่ีเกิดข้ึนแยกจากกนั  บาสยอมรับวา่ใน
ผูน้ าคนเดียวกนัอาจใชภ้าวะผูน้ าทั้งสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรือเวลาท่ีแตกต่างกนัคุณลกัษณะ
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยทัว่ๆ ไปจะเป็นดงัน้ี 
 1. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change agent) จะเปล่ียนองคก์ารท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู่
เป้าหมายท่ีดีกวา่ คลา้ยกบัผูฝึ้กสอนหรือโคช้นกักีฬาท่ีตอ้งรับผดิชอบทีมท่ีไม่เคยชนะใครเลย ตอ้งมี     
การเปล่ียนเป้าหมายเพื่อความเป็นผูช้นะ และตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจให้ลูกทีมเล่นใหดี้ท่ีสุดเพื่อชยั
ชนะ 
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 2. เป็นคนกลา้ และเปิดเผย เป็นคนท่ีตอ้งเส่ียง แต่มีความสุข และมีจุดยืนของตนเอง กลา้
เผชิญกบัความจริง กลา้เปิดเผยความจริง 
 3. เช่ือมัน่ในคนอ่ืน ผูน้ าการเปล่ียนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจ และสนใจคนอ่ืนๆ มี       
การท างานโดยมอบอ านาจใหค้นอ่ืนท าโดยเช่ือวา่คนอ่ืนกมี็ความสามารถ 
 4. ใชคุ้ณค่าเป็นแรงผลกัดนั ผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจะช้ีน าให้ผูต้ามตระหนกัถึงคุณค่าของ
เป้าหมาย และสร้างแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่า 
 5. เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีจะนึกถึงส่ิงท่ีตนเคยท าผดิพลาดในฐานะท่ี
เป็นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อพฒันาตนเองตลอดเวลา 
 6. มีความสามารถท่ีจะเผชิญกบัความสลบัซับซอ้น ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ผูน้ า  การเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 7. เป็นผูม้องการณ์ไกล ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์ไกล
สามารถท่ีจะน าความหวงั ความฝันมาท าใหเ้ป็นจริงได ้
 บาส(Bass) กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า เป็นผูน้ าท่ีท าใหผู้ต้ามอยูเ่หนือกว่าความ
สนใจในตนเอง ฝ่ายทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma) 
การสร้าง     แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญาหรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผูน้ าจะ
ย ก ร ะ ดับ วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ ข อ ง ผู ้ต า ม ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ  (Achievement) 
การบรรลุสัจจการแห่งตน (Self-actualization) ความเจริญรุ่งเรือง (Well-being) ของสังคม องคก์าร 
และผูอ่ื้น นอกจากนั้นภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงมีแนวโนม้ท่ีจะช่วยกระตุน้ความหมายของงานใน
ชีวิตผูต้ามให้สูงข้ึนอาจจะช้ีน าหรือ    เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมให้
สูงข้ึนดว้ย 
 บาส และ อโวลีโอ (Bass & Avolio) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า 
สามารถเห็นไดจ้าก    ผูน้ าท่ีมีลกัษณะดงัน้ี คือ มีการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงาน
และผูต้ามใหม้องงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในเร่ืองภารกิจ (Mission) 
และวิสยัทศัน์ (Vission) ของทีมและขององคก์าร มีการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้าม
ไปสู่ระดบัความสามารถท่ีสูงข้ึน  มีศกัยภาพมากข้ึน ชกัน าให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกิน
กว่าความสนใจของพวกเขาเองไปสู่ส่ิงท่ีจะท าให้กลุ่มไดป้ระโยชน์ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะชกัน า
ผูอ่ื้นให้ท ามากกว่าท่ีพวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้ และบ่อยคร้ังมากกว่าท่ีพวกเขาคิดว่ามนัจะเป็นไปได ้
ผูน้ าจะมีการทา้ทายความคาดหวงัและมกัจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน 
 ในตอนเร่ิมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของบาสในปี ค.ศ.1985 บาส ไดเ้สนอ
ภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบ
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แลกเปล่ียน (Transactional Leadership) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 
ตามรูปแบบภาวะ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยผูน้ าจะ
ใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาความตอ้งการของผูต้ามให้สูงข้ึนต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ า            
แบบแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการระหว่างกนัเพื่อให้ผูต้ามปฏิบติัตาม ภาวะผูน้ า
ทั้งสองประเภทน้ีผูน้ าคนเดียวกนัอาจใชป้ระสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ในเวลาท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็
ตาม      บาส วินิจฉัยว่า ความเป็นภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสามารถส่งผลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขั้นต ่ากว่า ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ขั้นท่ีสูงกวา่ ส าหรับความแตกต่างของภาวะผูน้ าทั้งสองแบบท่ีสามารถสรุปดงัตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างระหวา่งภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

 
ท่ีมา : Donald C. Mosley, Paul H. Pietri, and Leon C. Megginson, Management Leadership in 
Action, 5th (New York : Horper Collins, 1996), 412. 
 
 นอกจากนั้น บาส (Bass) ยงัไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่าเป็นส่วนขยายของ        
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน เน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจะเนน้เฉพาะเร่ืองการจดัการ หรือ      
การแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างผูน้ า ผูร่้วมงานและผูต้าม ซ่ึงการแลกเปล่ียนน้ีจะรวมอยู่บน
พื้นฐานท่ี    ผูถ้กเถียงพูดคุยกนัว่ามีความตอ้งการอะไร มีการระบุเง่ือนไขและรางวลัท่ีผูต้ามและ
ผูร่้วมงานจะไดรั้บ มากกว่าการก าหนดให้มีการแลกเปล่ียน หรือขอ้ตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการ
ปฏิบัติในวิถีทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานท่ีสูงข้ึน โดยการปฏิบัติในองค์ประกอบใด 

ควำมแตกต่ำง ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่น ภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง 
คุณลกัษณะ - มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียนความคิด 

เป็นแบบค่อยพฒันาอยูภ่ายใตโ้ครงการ 
ท่ีเป็นการตอบสนอง(Reactive) 

- มุ่งความสัมพนัธ์ ความคิดเป็นแบบ
เป ล่ียนแปลง ส้ิน เ ชิง  เ กิด ข้ึนจาก
วิกฤตการณ์ เป็นลักษณะการริเ ร่ิม
(Proactive) 

แรงจูงใจ - รางวลั(ภายนอก) - การเห็นคุณค่า (ภายใน) 
อ านาจ - ประเพณีปฏิบติั - ความมีบุคลิกพิเศษ 
จุดเนน้ - ผลท่ีได ้ - ความมีบุคลิกพิเศษ 
ผูน้ า - เนน้ในกิจกรรม ช้ีบทบาทชดัเจน 

ตระหนกัในความตอ้งการจดัการแบบ 
วางเฉย 

- วิสยัทศัน์ 
- เป็นท่ีปรึกษา ผู ้ฝึกสอน และครูมี 
การกระจายอ านาจใหแ้ต่ละบุคคล ให ้
อ านาจตดัสินใจเป็นผูน้ าท่ีดี ไม่เป็น  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา - แสวงหาความมัน่คง ความตอ้งการ 
ไดรั้บการตอบสนองแยกองคก์ารออก 
จากปัจเจกบุคคล 

ทางการ เขา้ถึงไดง่้าย เป็นตวัอยา่งของ
คุณธรรม 
- ล ะ เ ว้นประโยชน์ ส่ วนตน เพื่ อ
องคก์าร 

ผลท่ีได ้ - การท างานตามท่ีคาดหวงั ท ามากกวา่ท่ีคาดหวงั 
  - ผลงานเหนือกวา่ความคาดหวงั 
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องคป์ระกอบหน่ึงหรือมากกว่าท่ีเก่ียวกบัการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดก้ล่าวว่า ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา 
ทฤษฎีภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงไดพ้ฒันาเป็นรูปเป็นร่างข้ึน โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูล
พฒันาและฝึกอบรมจาก  ทุกระดับในองค์การ และในสังคม ทั้ งกับผูน้ าทุกระดับและท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรการ 
อุตสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล    สถานบนัการศึกษา ในต่างเช้ือชาติ และขา้มวฒันธรรม 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีวดัโดยเคร่ืองมือวัดภาวะผูน้ า พหุ
องคป์ระกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ท่ีสร้างและพฒันาโดย บาส และ 
อโวลิโอ เป็นภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
และมีงานวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการศึกษา      เชิงทฤษฎีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อการเพิ่มผลการปฏิบติังานของบุคคลและขององค์การ 
หลงัจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นระยะเวลา
หน่ึง คือ ตั้งแต่บาสเสนอทฤษฎีน้ีในปี ค.ศ.1985 ไดม้าการพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เป็นโมเดลภาวะผูน้ าแบบเตม็รูปแบบ (Model of the full range of leadership) โมเดลน้ีจะ
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมของ
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน รวมทั้งภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership) 
หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior) 
 
โมเดลภำวะผู้น ำแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) 
 ในปี ค.ศ. 1991 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดเ้สนอโมเดลภาวะผูน้ าแบบเต็ม
รูปแบบ โดยใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเคย เสนอในปี ค.ศ. 
1985 โมเดลน้ีจะประกอบดว้ยภาวะผูน้ า 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformaional 
leadership) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบาย (Laissez-faire leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior) ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามี
อิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามขอผูร่้วมงานและ ผูต้ามใหสู้งข้ึนกว่า 
ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงาน และผูต้ามไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึนและ
ศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์จองทีมและขององคก์าร จูงใจให้
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ผูร่้วมงานและ   ผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์าร
หรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามน้ีจะกระท าโดยผา่นองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “4I” (Four I’s) คือ 
  1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) หมายถึง การท่ีผูน้ า
ประพฤติตวัเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผูต้าม ผูน้ าจะเป็นท่ีจะยกย่อง เคารพ นับถือ 
ศรัทธา ไวว้างใจ และท าให้ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือได้รับร่วมงานกัน ผูต้ามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา ส่ิงท่ีผูน้ าตอ้งปฏิบติัเพื่อบรรลุถึง
คุณลกัษณะน้ี คือ ผูน้ าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้ าจะมีความสม ่าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้ าเป็น ผูท่ี้ไวใ้จไดว้่า
จะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ผูน้ าจะเป็นผูท่ี้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเล่ียงท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
ผูน้ าจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมัน่ในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผูน้ าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี 
และความมัน่ใจของผูต้าม และท าใหผู้ต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้ า โดยอาศยัวิสัยทศัน์และ
การมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้ าแสดงความมัน่ใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความมัน่ใจใน
ตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ท่ีขององคก์าร  
  1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : M) หมายถึง การท่ีผูน้ าจะ
ประพฤติ ในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใช้
ความหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ใหมี้
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ า
จะท าใหผู้ต้ามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและส่ือความหวงัท่ีผูน้ าตอ้งการอยา่ง
ชดัเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตวัหรือ    ความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ผูน้ าจะแสดง
ความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่าง    แน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้ าจะ
ช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร ผูน้ าจะช่วยให้ผู ้
ตามพฒันา ความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยคร้ังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจน้ี
เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดยการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหา
เป็นปัจเจกบุคคล ท าใหผู้ต้ามรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหา
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ท่ีตนเองเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริม
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์
  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การท่ีผูน้ ามีการ
กระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานท าให้ผูต้ามมีความตอ้งการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และ
สร้างสรรค ์โดยผูน้ ามี    การคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ 
ดว้ยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ สนบัสนุน ความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและ
หาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทาง แกปั้ญหาดว้ยวิธีใหม่ๆ ผูน้ ามีการ
กระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนัจะแตกต่างไป
จาก ความคิดของผูน้ า ผูน้ าท าให้ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและเป็นโอกาสท่ีดีท่ี
จะแกปั้ญหาร่วมกนัโดยผูน้ าจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอยา่งตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้าง
ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความ
ร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน      ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตั้งค  าถามต่อ
ค่านิยมของตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาแลเป็นส่วนท่ีส าคญัของการพฒันา
ความสามารถของผูต้ามในการท่ีจะตระหนกั เขา้ใจ และแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
  1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้ าจะมี 
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท า
ใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อการพฒันาผูต้าม ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
บางคน ได้รับก าลงัใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตดัสินใจด้วยตวัเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐาน ท่ีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานท่ีมากกว่า ผูน้ ามีการส่งเสริมการส่ือสารสองทาง 
และมีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพนัธ์กบั 
ผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้ าสนใจในความกงัวล ของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคล (As a whole 
person) มากกว่าเป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยั การผลิต ผูน้ าจะมีการฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมี  การมอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ผู ้
ตามเปิดโอกาสให้ผูต้ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ีและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีท้าทาย 
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ความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ามว่าตอ้งการค าแนะน าการสนบัสนุนและการช่วยให้กา้วหนา้ในการ
ท างานท่ีรับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ องค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ี จะมีความสัมพนัธ์กนั   
(Intercorrelated) อยา่งไรก็ตาม มีการแบ่งแยก แต่ละองคป์ระกอบ เพราะเป็นแนวคิดพฤติกรรมท่ีมี   
ความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคญั ในการวินิจฉยั ตามวตัถุประสงคต่์างๆ  
 2. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional leadership) เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใหร้างวลั  
หรือลงโทษผูต้าม ข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้ าใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรง
ตาม สถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ามให้ปฏิบติังานตามระดับท่ีคาดหวงัไว ้ผูน้ าช่วยให้ผูต้ามบรรลุ
เป้าหมาย ผูน้ า  ท าให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ท่ี
ก าหนด ซ่ึงผูน้ าจะตอ้งรู้ถึงส่ิงท่ีผูต้ามจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ผูน้ าจูงใจโดย
เช่ือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความส าเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลัภายนอก 
ผูน้ าจะท าให้ผูต้ามเขา้ใจในบทบาท รวมทั้งผูน้ าจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม ผูน้ าจะรับรู้
วา่ผูต้ามตอ้งท าอะไรเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ผูน้ าจะระบุบทบาทเหล่าน้ีและขอ้ก าหนดงานท่ีชดัเจน 
ผูน้ าจะรับรู้ความตอ้งการของผูต้าม ผูน้ าจะช่วยให้      ผูต้ามระบุเป้าหมาย และเขา้ใจว่าความ
ตอ้งการหรือรางวลั ท่ีพวกเขาตอ้งการจะเช่ือมโยงกบัความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร ภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียนการใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR) ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามเขา้ใจ  
ชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูต้ามท าอะไร หรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม และจากนั้นจะจดัการแลกเปล่ียน
รางวลัในรูปของค ายกย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มข้ึน ให้โบนัส เม่ือผูต้าม
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั ผูน้ าแบบน้ีมกัจูงใจ โดยใหร้างวลัเป็นการตอบแทน และมกั
จูงใจดว้ยแรงจูงใจ  ขั้นพื้นฐานหรือแรงจูงใจภายนอก 
 3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรือพฤติกรรมความไม่
มี ภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior) เป็นภาวะผูน้ าท่ีไม่มีความพยายาม ขาดความรับผดิชอบไม่มี 
การตดัสินใจ ไม่เตม็ใจท่ีจะเลือกยืนอยูฝ่่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผูต้ามตอ้งการผูน้ า ผูน้ าจะ
ไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทศัน์เก่ียวกบัภารกิจขององคก์าร ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย จากลกัษณะภาวะ
ผูน้ าแบบเต็มรูปแบบทั้ งหมดท่ีกล่าวมาน้ี บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) 
ไดก้ล่าวสรุปและเปรียบเทียบลกัษณะ ภาวะผูน้ าทั้ง 5 แบบ คือ 1. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (4I’s) 
2. ภาวะผูน้ าแบบการใหร้างวลัตามสถานการณ์ (CR) 3. ภาวะผูน้ าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิง
รุก (MBE-A) 4. ภาวะผูน้ าแบบการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) และ 5. ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบาย (LF) ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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   ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงประกอบดว้ยแบบการใหร้างวลัตามสถานการณ์ (CR) 
การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา 
พบว่าแบบการใหร้างวลัตามสถานการณ์(CR)หรือมีการเสริมแรงทางบวกมีประสิทธิภาพในการจูง 
ใจให้ผู ้อ่ืนบรรลุถึงระดับการพัฒนา และผลการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่า
องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดว้ยวิธีการน้ีผูน้ าจะ
มอบหมายหรือมีข้อตกลงเก่ียวกับส่ิงท่ีต้องท าให้ส าเร็จ และสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นการ
แลกเป ล่ียนกับงานท่ีได้รับมอบหมายไปและเ ป็น ท่ี น่าพอใจ การบริหารแบบวาง เฉย
(MBE)มีแนวโนม้ท่ีจะมี ประสิทธิภาพ นอ้ยกว่า และเป็นท่ีตอ้งการในเฉพาะบางกรณี การบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก (MBE-A) ผูน้ าจะคอยดูแลอยา่ง ใกลชิ้ดผูน้ าจะลงมือแกไ้ขถา้จ าเป็น ในกรณีท่ีมี 
การเบ่ียงเบนออก 
 ลกัษณะภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบน้ี ผูน้ าทุกคนจะแสดงคุณลกัษณะของแต่ละคนตามล าดบั 
ส าหรับรูปแบบโครงสร้าง (Profile) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 ลกัษณะโครงร่างผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด (Optimal profile) ของลกัษณะภาวะผูน้ า 
ท่ีมา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5. 
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 จากภาพประกอบ 1 มิติท่ี 3 (ความเล็ก) ของโครงร่างน้ีแทนความถ่ี ซ่ึงบุคคลแสดง
ลกัษณะเฉพาะของภาวะผูน้ า ในมิติของการกระท าคือกระตือรือร้นหรือไม่กระตือรือร้น ช่วยให้
รูปแบบภาวะผูน้ ามีความชดัเจนข้ึน และในมิติความมีประสิทธิภาพ เป็นตวัแทนผลกระทบของ
รูปแบบภาวะผูน้ าต่อผลการปฏิบติังาน ในภาพน้ีผูน้ าแสดงออกถึงภาวะผูน้ าแบบปลดปล่อยตาม
สบาย (LF) ไม่บ่อยนกั และเพิ่มความถ่ีของรูปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนคือการบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรุก  
 ในทางตรงกันขา้ม การแสดงภาวะผูน้ าท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่ามีแนวโน้มไปทางไม่มี           
ความกระตือรือร้น (Inactivity) และความไม่มีประสิทธิภาพ ตรงกนัขา้มกบัภาวะผูน้ าท่ีมีลกัษณะ
โครงร่างผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ท่ีแสดงโครงสร้างท่ีเป็นผลลัพธ์ระดับ
รองลงมา (Suboptimal profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ลกัษณะโครงร่างท่ีเป็นผลลพัธ์ระดบัรอง (Suboptimal profile) ของภาวะผูน้ า 
ท่ีมา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5. 
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 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว สามารถสรุปได้
ว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ า
แสดงให้เห็นในการจดัการหรือการท างานเป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการ
เปล่ียนสภาพหรือเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั 
พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีศกัยภาพมากข้ึนท าใหเ้กิดการตระหนกัรู้
ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่มจูงใจ ให้ผูร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานจะกระท าโดยผ่าน
องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาล
ใจ การกระตุน้ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลตามรายละเอียดดงัน้ี 1. การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการ
ท างานท่ีเป็นกระบวนการท าให้ผูร่้วมงานมีการยอมรับ เช่ือมัน่ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไวว้างใจใน
ความสามารถของผูน้ า มีความยินดีท่ีจะทุ่มเทการปฏิบติังานตามภารกิจ โดยผูน้ าจะมีการประพฤติ
ตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เน้นความส าคญัในเร่ืองค่านิยม 
ความเช่ือ และการมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความมัน่ใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค ผูน้ าจะมีคุณลกัษณะ
ส าคญัในดา้นการมีวิสัยทศัน์และการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปยงัผูร่้วมงาน มีความมุ่งมัน่และทุ่มเทใน
การปฏิบติังานตามภารกิจ มีความสามารถในการจดัการ หรือการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีการเห็น
คุณค่าในตนเอง มีศีลธรรม และจริยธรรม 2. การสร้างแรงบนัดาลใจหมายถึงระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ า
แสดงใหเ้ห็น ในการจดัการหรือการท างานท่ีเป็นกระบวนการท าใหผู้ร่้วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการท างานสูงและเช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการใหก้ าลงัใจผูร่้วมงาน มีการกระตุน้
ผูร่้วมงานให้ตระหนักถึงส่ิงท่ีส าคญั โดยผูน้ าจะมีคุณลกัษณะส าคญัในด้านการสร้างแรงจูงใจ
ภายในให้กับ ผูร่้วมงาน มีการสร้างเจตคติท่ีดี และการคิดในแง่บวก 3. การกระตุน้ทางปัญญา 
หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือ การท างานท่ีเป็นกระบวนการ
กระตุน้ผูร่้วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใน          การแกปั้ญหามีการพิจารณาวิธีการท างาน
แบบเก่า ๆ ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ มีการวิเคราะห์ปัญหา 
โดยใชเ้หตุผลและขอ้มูลหลกัฐาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยผูน้ าจะมีคุณลกัษณะส าคญัในดา้น
การคิดและการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    4. การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือ   การท างาน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อส่ือสาร    แบบสองทาง
และเป็นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความตอ้งการและ
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ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพี่เล้ียงสอน ใหค้  าแนะน า และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงานใหพ้ฒันา
ตนเอง มีการกระจายอ านาจโดยการมอบหามายงานใหผู้ร่้วมงานโดยผูน้ าจะมีคุณลกัษณะส าคญัใน
ดา้นความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความสามารถในการ
ติดต่อ ส่ือสารระหวา่งบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน 
 นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัพบว่ามีงานวิจยั
จ านวนมากทั้งท่ีเป็นงานวิจยัเชิงประจกัษ ์และเชิงทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีศึกษาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ราชการทหาร สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล และองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และยงัมีประสิทธิภาพ
และใหค้วาม  พึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และมีการศึกษาวิจยัและติดตามผลพบว่า
การพฒันานาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงพร้อมการฝึกอบรมองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 
ประการ (4I’s) ของภาวะ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อผูน้ า 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงได ้มีการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการ
ฝึกอบรม 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะของบาสมีมากมายใน
หลาย ๆ ดา้น แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นท่ีแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์หรือเป็นตวัท านายประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีงานวิจัยท่ียนืยนัว่า
ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ หรือสามารถท านายตวัแปรต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพ
การท างาน   ผลการปฏิบติังานของผูน้ าหรือผูต้าม และการบริหารเชิงกลยทุธ์โดยรวมของกลุ่มหรือ
องคก์รทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
 มาเชลล ์และมอลล่ี (Marshall and Molly) ไดท้ าการสังเคราะห์ปัจจยัและองคป์ระกอบ 
ของภาวะผูน้ำ าการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตวัแบบของปัจจยั        
ท่ีส าคญัส าหรับภาวะผูน้ า (Leadership That Matters) อนัประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั    2 
ประการใหญ่ และ 8 ประการย่อย ได้แก่ องค์ประกอบหลักประการท่ี 1 ด้านพฤติกรรม ซ่ึงมี
องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 1.1 ดา้นการส่ือสาร 1.2 ดา้นความไวว้างใจ 1.3 ดา้นความเอาใจใส่ดูแล 1.4 
ดา้นการสร้างโอกาสหรือความเส่ียง และองคป์ระกอบหลกัประการท่ี 2. ดา้นลกัษณะพิเศษเฉพาะ 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี 2.1 ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง 2.2 ดา้นการก าหนดต าแหน่งการมอบ
อ านาจ     2.3 ดา้นวิสัยทศัน์หรือขีดความสามารถดา้นกระบวนการเรียนรู้ 2.4 ดา้นบริบทองคก์ร
หรือวฒันธรรม โดยการศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าไดมี้การท าการศึกษา วิจยักนัมาเป็นเวลานาน 
แต่อยา่งไรกต็ามไม่วา่จะเป็นผูแ้ต่งต าราท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ านกัวิจยัหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงต่างมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดงัต่อไปน้ี ผลงานวิจยัของ 
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เฮา้ส์ (House) และคณะท างาน ของเขาไดมี้การออบแบบไวเ้ป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามยงัเก่ียว 
ข้อ ง กับ ก า รป ร ะ เ มิ น จ า น วนม า ก  ผ ล ลัพ ธ์  ถึ ง แม้ จ ะ ดี แ ต่ ก็ มี ค ว ามยุ่ ง ย า กซั บซ้ อน 
โดยมีแนวความคิดส าคญั 1. ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร : ให้ค  าจ ากดัความของค าว่า 
“วิสัยทศัน์” มีการสร้างโอกาสทางการแบ่งมอบอ านาจ ให้ผูต้ามหรือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2. ดา้นคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ ศกัยภาพในตนเองหรือความเช่ือมัน่ตนเอง และการมอบอ านาจ แมคคาแลนด ์
(McClelland) ไดน้ าเสนอผลงานวิจััยท่ีประจกัษใ์นหลกัฐานท่ีแสดงให ้ เห็นว่า รูปแบบภาวะผูน้ า
ท่ีมีความกระตือรือร้นนั้นเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพสูง เบนนิส และนานูส (Bennis 
and Nanus) ไดพ้ฒันาตวัแบบดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งผูน้ั าท่ีมีศกัยภาพ อยา่งไรก็
ตามการท าวิจัยคร้ังน้ีเขาไม่ได้มีการทดสอบตวัแบบของเขาตามแนวความคิดส าคญั    1. ด้าน
พฤติกรรม ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร ความเช่ือมัน่ การให้ความเคารพซ่ึงกนัและกนัและให้เกียรติ
ผูอ่ื้น การพยายามสร้างโอกาสจากความเช่ือมัน่ 2. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การแบ่งมอบอ านาจ มีวิสัยทัศน์  3 .  ด้านเ น้ือหา ได้แ ก่  ว ัฒนธรรม บาส (Bass) 
น ามาขยายผลงานวิจยั โดยใช ้“แบบสอบถามองคป์ระกอบต่างๆ ส าหรับภาวะผูน้ า (Multifactor 
Leadership questionnaire MLQ)” โดยมีแนวความคิดส าคญั  1. ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกพิเศษส าหรับผูต้าม โน้มน้าวให้การติดต่อส่ือสารกบัวิสัยทศัน์
เกิดข้ึน การพิจารณาเป็นรายบุคคล (การให้ความรู้สึกท่ีดี) การกระตุน้การคิดอย่างมีเหตุผล เจคส์ 
(Jaques) สร้างตวัแบบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งองคก์รท่ีมีการครอบคลุม
เน้ือหาอย่างกวา้งขวาง มีขอ้มูลมหาศาลท่ีไดจ้ดัเก็บมาจากองคก์รภาครัฐของประเทศองักฤษเพื่อ
สนับสนุนวิธีการของเขาท่ีว่าน้ีซ่ึงแนวความคิดส าคญั 1. ด้านคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้แก่ 
วิสัยทศัน์ (ทางดา้นขีดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้) คอนเกอร์ และคานานโก ้(Conger and 
Kanungo) ยืนยนัว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนั้นเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีดีกับผูต้าม เขาได้ให้ค  านิยามของค าว่าคุณลกัษณะเฉพาะพิเศษ (Charisma) 
หมายถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจากมุมมองของผูต้ามเม่ือใดก็ตามท่ีผูน้ าถูกมองว่ามีคุณลกัษณะ
พิเศษแลว้คอนเกอร์ และคานานโก ้(Conger and Kanungo) มีความเช่ือว่าผูต้ามจะปฏิบติัตามใน
แนวทางวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดอย่างสม ่าเสมอ เขาไดมี้การจดัท าแบบสอบถาม C-K เพื่อคน้หาและ
สามารถประเมินพฤติกรรมทางภาวะผูน้ าท่ีเขาเช่ือว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะความรู้สึกเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
พิเศษท่ีกล่าวมาน้ีในส่วนของผูต้ามดว้ยเขาไดมี้การวดัพฤติกรรมทางภาวะผูน้ าจ  านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
การตี ความหมายของวิสัยทศัน์ ความไวต่อสภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากเดิม การ
ยอมรับ     ความเส่ียง ความไวต่อความตอ้งการของผูต้าม การกระท าท่ีต่อตา้นความเป็นอยูปั่จจุบนั 
แบบสอบถามได้มีการพฒันาไปอย่างดี โดยเฉพาะทางด้านความเท่ียงตรงและการยอมรับได ้
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อย่างไรก็ตามผลงานวิจยัน้ีมีการทดสอบนอ้ยมากว่าดา้นผูน้ าท่ีมีคะแนนนั้นสามารถบรรลุผลลพัธ์
ผลงานการปฏิบติัตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner) 
ไดพ้ฒันาวิธีการของเขาโดยใช้ ขอ้มูลจริงท่ีไดจ้ากผูน้ าต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดแขง็ของผลงานวิจยัน้ี 
อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของผลงานของเขาคือยงัไม่มีความชดัเจนในการใชห้ลกัทฤษฎี นั่นคือการ
ปฏิบติัการ “ส่ิงท่ีทา้ทา้ยในกระบวนการ (challenging the process)” ไม่ไดมี้การน าเสนอกรอบคิดท่ี
ท าใหเ้ราเขา้ใจในภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner) ไปใช้
ท าให้ผลลพัธ์ท่ีได้ยงัมีการรวมส่ิงต่าง ๆ อยู่ อย่างไรก็ตามก็ยงัมีขอ้คน้พบท่ีช่วยสนับสนุนให้
สามารถสรุปได้ว่าการใช้หลักการปฏิบัติห้าประการน้ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผล  การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดี โดยมีแนวความคิดส าคญั 1) ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ พยายามแสวงหาโอกาสท่ี
เหมาะสม ยอมรับความเส่ียงการส่ือสารวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดข้ึน การแบ่งมอบอ านาจให้ผูต้ามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การพฒันาผูต้าม ก าหนดวิธีปฏิบติัให ้ใหร้างวลัหรือชมเชยความส าเร็จองผูต้าม 2) 
ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ คอตเตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ได้
ท าการศึกษาองค์กรมากกว่า 200 องค์กร โดยเน้นไปท่ีองค์กรท่ีมีการเปิดเผยรายได้และผลการ
ปฏิบติังาน จากผลงานวิจยัเขาสรุปไดว้่า ผูน้ าท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานท่ีดีจะมีพื้นฐาน
ทางผูน้ าในลกัษณะท่ีสามารถสร้างอิทธิพลต่อวฒันธรรมองคก์ร ผลงานของคอตเตอร์ และเฮสเก็ต 
(Kotter and Heskett) คน้พบกลยทุธ์ของผูน้ า 4 กลยทุธ์ (Action Strategies) ท่ีผูน้ าใชใ้นการก าหนด
วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ การกระตุน้ให้เห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลง การก าหนดทิศทาง
องคก์ร โดยการก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจน การส่ือสารใหอ้งคก์รทราบในวิสยัทศัน์ การโนม้นา้วใหผู้ ้
ตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน าวิสยัทศัน์ไปใช ้คอตเตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ไดใ้ชข้อ้มูลอ่ืน 
ๆ เพื่อหากลยทุธ์และความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์ร อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเขาไม่ได้
ท าวิจยัเพื่อทดสอบตวัแบบท่ีเขาสร้างข้ึนมาน้ี โดยแนวความคิดส าคญั 1) ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ 
กระตุน้ใหผู้ต้ามเห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลง ตอ้งใหผู้ต้ามเห็นความส าคญัของวิสัยทศัน์ท่ี
ก าหนดข้ึนการสร้างความทา้ทายในสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั การส่ือสารให้องคก์รทราบใน
วิสัยทศัน์การสร้างตวัอย่างของวิสัยทศัน์ ให้โอกาสกบัผูต้ามใน    การแสดงออก 2) ดา้นลกัษณะ
พิเศษเฉพาะ ไดแ้ก่ วิสยัทศัน์ 
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องค์ประกอบภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงทีมี่ส่วนเหมือนกนั 
 มาแชลล ์และมอลล่ี (Marshall and Molly) สังเคราะห์แนวคิดส าคญัใหเ้ห็นว่าวิธีการต่างๆ 
และ องคป์ระกอบต่าง ๆ นั้นเก่ียวขอ้งกบัตวัแบบของ “ปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับภาวะผูน้ า (Leadership 
That Matters)” ดงัตารางท่ี 2 
ตำรำงที่ 3 องคป์ระกอบท่ีมีเหมือนกนัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 
ปัจจัยทีส่ ำคญัของภำวะผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง 1 2 3 4 5 6 7 

พฤ
ติก

รร
ม 

1. ดา้นการส่ือสาร × × ×  × × × 
2. ดา้นความไวว้างใจ  ×    ×  
3. ดา้นความเอาใจใส่ดูแล  × ×  × ×  
4. ดา้นการสร้างโอกาสหรือความเส่ียง  ×   × × × 

คุณ
ลกั

ษณ
ะเฉ

พำ
ะ 5. ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง × ×    ×  

6. ดา้นการก าหนดต าแหน่งการมอบอ านาจ × ×    × × 
7. ดา้นวิสยัทศัน์หรือขีดความสามารถใน 
   กระบวนการเรียนรู้ 

× × × × × × × 

8. ดา้นบริบทองคก์รหรือวฒันธรรม  ×     × 
 
ท่ีมา :  Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That  Matters (San Francisco : 
Berrett- Koehler Publishers, 2003), 183. 
 
 ผลงานของมาแชลล์ และมอลล่ี น้ีได้ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของผลงานวิจัยจ านวนมากท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดวิธีการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มาแชลล ์และมอลล่ี ไม่ไดพ้ฒันา
วิธีการดว้ยการดูผลงานของท่านอ่ืน ๆ แต่ไดศึ้กษาปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัใน
แต่ละผลงานวิจัย ซ่ึงได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีปัจจัยและองค์ประกอบร่วมกัน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี
สามารถน ามาอธิบายในทฤษฎีได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเรียกทฤษฎีน้ีว่า ปัจจัยท่ีส าคญัของภาวะผูน้ า 
(Leadership Thai Matterss) 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมคคิสร้ำงสรรค์ 
 

ควำมหมำยของควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
           ค  าวา่ “ความคิดสร้างสรรค”์ และ “นวตักรรม” มีผุใ้ชอ้ยา่งแพร่หลาย แมว้่าทั้งสองค ามีการใช้
สลบักนัไปมาหรือใชใ้นความหมายเดียวกนัก็ตาม แต่มโนทศัน์ของความคิดสร้างสรรคมี์ความโดด
เด่นและชดัเจนแตกต่างจากแนวความคิดของนวตักรรม(innovation) โดยท่ีความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
กระบวนการระดบับุคคลหรือทีม(Amabile,1983;Stein,1974;Woodman et al.,1993) ความคิด
สร้างสรรค์(Creativity) มีผูนิ้ยามความหมายไวแ้ตกต่างหลากหลาย Guilford (1980) อธิบายว่า 
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นรูปแบบของความคิดของมนุษยท่ี์หลากหลาย กล่าวคือ บุคคลสามารถคิด
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได้หลากหลายแง่มุมมอง หลายประเด็น ขยายออกไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดเป็น
ความคิดเชิงบวก เช่น การคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงความคิดเหล่าน้ีเป็นทกัษะขั้นสูงและ
กระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนของสมองประกอบดว้ย การคิดริเร่ิม การคิดเร็ว (คิดอย่าง
คล่องแคล่ว) การคิดอย่างยืดหยุน่และการคิดอย่างรอบคอบ ผูมี้ความคิดสร้างสรรคส์ามารถคน้หา
ความคิดใหม่จากขอ้มูลเดิมและเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่านั้น หากพิจารณานิยามในมิติขององค์การ
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการของส่ิงแปลกใหม่หรือความคิดท่ีมีประโยชน์และเหมาะสม
เพื่อท่ีจะใช้ในการแกไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิผล ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (individual 
creativity) เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อความส าเร็จขององคก์าร(Ambile et 
al.,1996 อา้งถึงในเฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน 2554 ) 

 นอกจากน้ี การนิยามความหมายของความคิดสร้างสรรคจ์ากนกัวิชาการต่าง ๆ ยงัมีอยา่ง
หลากหลาย    อาทิ ชนะ ธนะสาร (2546) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถในการคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิดธรรมดาหรือแนวคิดพี่มีแบบแผนอยูแ่ลว้ ซ่ึงความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นคุญสมบติัท่ีมีในเเต่ละบุคคลและมีมากน้อยไม่เท่ากนั และบุคคลสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรคอ์อกมาในระดบัท่ีแตกต่างกนัดว้ย ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความอิสระใน
การคิดความสนใจของแต่ละบุคคล ความไวในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ นอกจากน้ี ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง  ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถใน
การคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้
ค  าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการคิดตามหลกัเหตุผล เพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
            พชัรินทร์ พิรุณเนตร (2551) สรุปไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นจินตนาการของมนุษย์
(Imagination) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อแกปั้ญหายิง่ยากท่ีมนุษยป์ระสบอยู ่มิใช่เป็นจินตนาการท่ี
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ฟุ้ งซ่านเล่ือนลอยทัว่ไป แต่จินตนาการอยา่งเดียวไม่สามารถท าใหเ้กิดผลผลิตสร้างสรรคอ์อกมาได้
เสมอ ทั้งน้ี ตอ้งใชค้วามมุมานะพยายาม จึงจะท าใหง้านสร้างสรรคส์ าเร็จลงได ้
           อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์ (2546) ใหค้วามหมายว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง รูปแบบหน่ึง
ของการคิดอยา่งมีเป้าหมาย (Reflective thinking) เเละการคิดเเบบอเนกนยั คือ คิดไดห้ลายทิศทาง 
หลายแง่มุมและกวา้งไกล ท าให้สามารถคิดหาค าตอบใหม่ ๆ เเละคน้พบความสัมพนัธ์ใหม่ๆ 
ระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม สามารถแกปั้ญหา คิดประดิษฐ ์หรือพบแนวทางใหม่ ๆ ประกอบดว้ย การคิคริ
เร่ิม การคิดคล่อง การคิคยคืหยุน่ และการคิดละเอียดลออ เป็นคุณสมบติัทวัไปของบุคคล แต่มีความ
แตกต่างกนัท่ีปริมาณของผลผลิตจากการคิด และรูปแบบของการคิด 
             กิลฟอร์ด (อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถ
ทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมีองคป์ระกอบความสามารถในการคิดริเร่ิมความคล่องใน
การคิค ความยืดหยุน่ในการคิค และความสามารถในการแต่งเติมและให้ค  าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการ
ติดตามหลกัเหตุผล เพื่อหาค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว เเต่องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ความคิดสร้างสรรคก์็คือการคิดริเร่ิม นอกจากน้ี เขายงัเช่ือว่า ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ใช่พรสวรรดพ์ิ
เศษท่ีบุคคลมี แต่เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั และบุคคลลสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรคอ์อกมาในระดบัต่างกนั 
             ซิมสัน (อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การริเร่ิมท่ี
บุคคลแสดงออกดว้ยความสามารถอนัเกิดจากแนวความคิด หรืกก าลงัความคิดทั้งหมดท่ีมีอยู่ซ่ึง
แนวความคิคเหล่าน้ีจะแตกต่างไปจาแนวความคิดธรรมดา หรือแนวความคิดท่ีเป็นแบบแผนอยูแ่ลว้ 
แลว้ใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง ๆ นอกจากน้ี ซิมสันยงักล่าวว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
นั้น มกัจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างฝัน พยายามคน้หาเเละแสวงหาส่ิงใหม่ ๆชอบการ
เปล่ียนแปลงและประดิษฐส่ิ์งใหม่และทดสอบอีกคร้ังเก่ียวกบัสมมุติฐาน จนในท่ีสุดสามารถน าเอา
ผลท่ีไดไ้ปแสดงใหป้รากฏแก่ผูอ่ื้นได ้
 De Bono (1970) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบ 
(Leteral Thinking) เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ ท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญูหาไดห้ลายๆ แนวคิด และ
แนวคิคเหล่าน้ีออกไปพฒันาต่อเพื่อใหส้ามารถใชแ้กปั้ญหาาท่ีตอ้งการได ้
              Torrance (1974) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการของความรู้สึกไวต่อ
ปัญหา หรือส่ิงท่ีขาดหายไป และรวบรวมความคิด ตั้งขอ้สมมุติฐาน แลว้จึงรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื่อ
ทดสอบสมมุตฐานท่ีตั้งไวจ้นเกิดการแกปั้ญูหา แลว้เผยแพร่ผลผลิตท่ีได ้
             Wallace and Kogan(1973) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง ความสามารถในการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีไม่น่าจะเก่ียวกนั ใหเ้ก่ียวขอ้งกนัไค ้
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              ส่วนนกัจิตวิทยาชาวไทยไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
               เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัต์ิ (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ไม่เคยเห็นท่ีใดมาก่อน และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกวา่ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม 

 สุวิทย ์ มูลค า (2547) กล่าวว่า ความคิคสร้างสรรค ์ หมายถึง กระบวนการทางปัญูญา ท่ี
สามารถขยายขอบเขตความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม สู่ความคิคแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็น
ความคิดท่ีใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
                 อารี พนัธ์มณี (2544) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิดเอนกนยั ความคิด
จินตนาการ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกไว เขา้ใจไดเ้ร็ว และมีปฏิกิริยาตอบสนอง อนัน าไปสู่กระบวนการ
คิคคน้พบส่ิงประดิษฐ์แปลกใหม่ ทฤษฎีต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นไปในทาง
สร้างสรรค ์
                  อุษณีย ์ โพธิสุข (2544) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง กระบวนการทางปัญญา
ระดบัสูงท่ีใชก้ระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกนั เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่หรือ
แกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน 
                  ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นเร่ืองท่ีกวา้งขวางมาก และมีหลายแนวทางตามความสนใจ
ของผูท่ี้ศึกษา ท าให้ไม่มีนิยามท่ีบ่งช้ีถึงลกัษณะความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งแน่ชดั เพราะความคิค
สร้างสรรคใ์หค้วามหมายไดห้ลายมิติ ไดแ้ก่ (อลิสา พรหมโชติชยั 2553) 
                 1. วิธีการหรือกระบวนการ ล าดบัของการเกิคความคิคสร้างสรรค ์
                 2. ความแปลกใหม่ และประโยชน์ในผลผลิตท่ีเกิดจากความคิคสร้างสรรค ์
                 3. ลกัษณะหรือบุคลิกภาพของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์
                 4. สภาพแวดลอ้ม หรือบรรยากาศท่ีมีอิทธิพลหรือสนบัสนุนใหค้นเกิคความคิค
สร้างสรรค ์และใชค้วามคิดสร้างสรรค.์ 
                 5. แรงจูงใจและรางวลัท่ีท าใหเ้กิคความคิคสร้างสรรค ์
                 จากแนวคิคดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง 
กระบวนการทางสมองท่ีเกิดจากการกลัน่กรองความคิด จินตนาการ ความรู้สึกไวเขา้ใจไดเ้ร็ว แลว้
รวบรวมออกมาในทางสร้างสรรค ์ท่ีไม่ซ ้ าเเบบใคร สามารถใชแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สร้างสรรคซ่ึ์งประกอบคว้ย ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยดืหยุน่ (Fiexible) ความคิดริเร่ิม 
(Original) และความคิดละเอียดลออ (Eiaboration) 

 บาร์ทเลทท ์(อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์เป็นการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ คีอ การท่ีบุคคลสามารถแยกแนวความคิคออกจากความคิดหลกั  แลว้น าเเนว
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ความคิดนั้นมาแตกเป็นแนวความคิดยอ่ย ๆ จากความคิดยอ่ย ๆ น้ี จะเลือกความคิดยอ่ยท่ีดีท่ีสุดเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหา และการท่ีบุคคลสามารถเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดไดน้ั้น จะตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไดรั้บ มาช่วยในกระบวนการคิด 
              รอสแมน (อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
ความสามารถในการแกปั้ญหาของบุคคล โดยการแกปั้ญหานั้นมีขั้นตอนดงัน้ี 
               1. ส ารวจความตอ้งการเเละปัญหาต่าง ๆ 
               2. ก าหนดปัญูหา 
               3. ส ารวจขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อจะใชใ้นการแกปั้ญูหา 
               4. สร้างและคน้หาวิธีการแกปั้ญหา 
               5. ส ารวจวิธีการแกปั้ญหาท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด หรือเป็นวิธีแปลกใหม่ท่ีสุด 
               6. พยายามสร้างความคิดใหม่ ๆ ข้ึนมาอีก 
               7. ทดสอบแนวความคิดใหม่ แลว้ใชแ้นวความคิดนั้นในการแกปั้ญหาบุคลิกภาพของ 
บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์ง 
                 วอลเลซและโคแกน (Wallace & Kogan 1973 อา้งถึงใน อานนท ์ ศกัด์ิวรวิชญ์ู 2547)
นิยามว่างความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีไม่น่าจะเก่ียว
กนัใหเ้ก่ียวขอ้งกนัได ้
                 สเทิร์นเบิร์ก (Stemberg 2001 อา้งถึงใน อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ 2547) ค านิยามของค าว่า
ความคิคสร้างสรรค์ ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกนัมากมาย แต่ก็มีส่วนท่ีเหมือนกนัอยู ่ คือเนน้ท่ี
ความสามารถของคนในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์นอกจากจะมีคุณภาพสูงแลว้ ยงัแปลกใหม่ 
                อมาไบล ์ (Amabile 1982 อา้งถึงใน อานนท ์ ศกัด์ิวรวิชญ์ู 2547) ไดนิ้ยามว่า ความคิด
สร้างสรรค ์คือ ความคิดท่ีผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เห็นร่วมกนัวา่เป็นความคิดท่ีสร้างสรรค ์
                ออสบอร์น (Osborn 1963 อา้งถึงใน อานนท ์ ศกัด์ิวรวิชญ ์ 2547) นิยามว่า ความคิด
สร้างสรรคคื์อ กระบวนการในการประยกุตใ์ชจิ้นตนาการเพิ่มการแกปั้ญหา 
               ความหมายของความคิดสร้างสรรคจ์ากนกัวิจยัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า
ความคิดสร้างสรรค ์ หมายถึง การคิคออยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัส่ิงท่ีมีอยู ่ การคิดเช่นน้ี เป็นการคิดแบบ
อเนกนยั คือ คิดไดห้ลายทิศทาง หลายแง่มุมและกวา้งไกล ท าใหส้ามารถคิดหาค าตอบใหม่ ๆ และ
คน้พบความสมัพนัธ์ใหม่ ๆ ระหวา่งส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม คิดประดิษฐ ์หรือพบแนวทางใหม่ ๆ ได ้
              แมคคินนอน (Mackinnon 1960) (อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546)ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผู ้
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา มี
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ความสามารถในการใชส้มาธิมีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคิดถ่ีถว้นเพื่อใชใ้นการแกะ
ปัญหาและมีความสามารถในการสอบสวน คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเรืองหน่ึงอยา่งละเอียด
กวา้งขวาง คุณลกัษณะอีกประการหน่ึงก็คือ เป็นผูท่ี้เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อยา่งไม่หลีกเล่ียง 
(Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกว่าท่ีจะเก็บกดไว ้ และยงักล่าวเพิ่มเติมว่า 
สถาปนิกท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งมกัเป็นคนท่ีรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้กว่าสถาปนิกท่ีมีความคิด
สร้างสรรคต์  ่า กรีสวอลด ์ (Griswald) (อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) ยงัพบว่าบุคคลดงักล่าวจะ
มองเห็นลู่ทางทีจะแกป้้ญูหาไดดี้กว่า เน่ืองจากมีความตั้งใจจริง มีการรับรู้เร็วและง่าย และมี
แรงจูงใจสูง 
           ฟรอมม(์Fromm 1963) (อา้งถึงใน อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์2546) กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
               1. มีความรู้สึกท่ึง ประหลาดใจท่ีพบเห็นของใหม่ท่ีน่าท่ึง (Capacity of be puzzlcd)หรือ
ประหลาดใจ สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หรือของใหม่ ๆ 
                2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การท่ีจะสร้างส่ิงใดก็ได ้ คิดอะไรออกก็ตอ้งไต่
ตรองในเร่ืองนั้นเป็นเวลานาน ผูท่ี้สร้างสรรคจ์ าเป็นจะตอ้งมีความสามารถท าจิตใจใหเ้ป็นสมาธิ 
                 3. สามารถท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีไม่แน่นอนและเป็นส่ิงท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้และความคึงเครียดได ้
(Ability to accept connict and tension) 
                 4. มีความเตม็ใจท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ทุกวนั (Willingness to be borneverday) 
คือ มีความกลา้หาญและศรัทธาท่ีจะผจญนต่อส่ิงแปลกใหม่ทุกวนั 
                    บารอนและเวลซ์ (Baron and Welsh 1952) (อา้งถึงใน อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์ 2546)
พบว่า คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคบ์ั้บชอบคิดอยา่งซบัซอ้น และสนุกต่ืนเตน้กบัการคน้ควา้ส่ิงต่าง ๆ
ตลอดเวลา 
                    แกริสัน (Galison 1954) (อา้งถึงใน อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์ 2546)ไดอ้ธิบาถึงลกัษณะ
ของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ไวด้งัน้ี 
                 1. เป็นคนท่ีสนใจในปัญหา ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาท่ีจะเกิดข้ืน แต่
กลา้ท่ีจะเผชิญปัญูหา กระตือรีอร้น ท่ีจะแกไ้ขปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันา
ตนและงานอยูเ่สมอ 
                   2. เป็นคนมีความสนใจกวา้งขวาง ทนัต่อเหตุการณ์รอบดา้นตอ้งการการเอาใจใส่ 
ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมอยูเ่สมอ พร้อมทั้งยอมรับขอ้คิดเห็นจากขอ้เขียนท่ีมี
สารประโยชน ์และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาประกอบใชพ้ิจารณาปรับปรุงพฒันางานของตน 
                    3. เป็นคนท่ีชอบคิดหาทางแกปั้ญูหาไดห้ลาย ๆ ทาง เตรียมทางเลือกส าหรับแกไ้ข 
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ปัญหาไวม้ากกวา่ 1 วิธีเสมอ ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยใหมี้ความคล่องตวัและประสบผลส าเร็จมากข้ึน เพราะ
การเตรียมทางแกไ้วห้ลาย ๆ ทางยอ่มสะดวกในการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณได ้และยงั
เป็นการประหยดัเวลาและเพิม่ก าลงัใจในการแกไ้ขปัญหาดว้ย 
                    4. เป็นคนท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือสุขภาพกายดีสุขภาพจิต
ก็ดีนัน่เองทั้งน้ีเพราะมีการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเพียงพอ และมีความสนใจต่อส่ิงใหม่ท่ีพบ และยงั
เป็นคนช่างซกัถามและจดจ าไดคี้ ท าใหส้ามารวมน าขอ้มูลท่ีจดจ ามาใชป้ระโยชน์ไดดี้ จึงท าใหง้าน
ด าเนินไปไดด้ว้ยดี 
             5. เป็นคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่ามีผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค ์ ถงันั้น การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่า มีผลกระทบต่อความคิคสร้างสรรค์
ดงันั้น การจดับรรยากาศถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จะสามารถขจดัส่ิงรบกวนและอุปสรรคท า
ใหก้ารพฒันาการคิคสร้างสรรคเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ทอร์แรนซ์ (ชนะ ธนะสาร 2546) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งจาก
ผลการศึกษาของสเตนน์และเฮนซ์ (Stein and Heinze 1690) ซ่ึงไดศึ้กษาบุคลิกภาพของเด็กท่ีมี
ความคิคสร้างสรรค์สูงโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซ่ึงเป็นแบบวัดบุคลิกภาพ Minnesota  
MultiphasicPersonality lnventory  (MMPI)Thematic Apperception (TAT),  แบบวดับุคลิกภาพของ
รอร์ชาจ(Rorschach) เเละอ่ีน ๆ ซ่ึงไดส้รุปบุคลิกภาพท่ีส าคญั ๆ ของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สูงไว ้46 ประการ ดงัน้ี 
              1. มีความสามารถในการตดัสินใจ 
              2. มีความเป็นอิสระในบา้นการคิด 
              3. มีอารมณ์อ่อนไหวและเป็นคบอ่อนโยน 
              4. มีความกลา้ท่ีจะคิดคน้ส่ิงท่ีแปลกใหม่ 
              5. มีแนวคิดค่อนขา้งซบัซอ้น 
              6. มีความคิดเห็นรุนแรง 
              7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง 
              8. มีความพยายามท่ีจะท างานยาก ๆ หรืองานท่ีตอ้งแกปั้ญูหา 
              9. มีความจ าแม่นย  า 
             10. มีความรู้สึกไวต่อส่ิงสวยงาม 
              11. มีความซ่ือสัตยแ์ละรักความเป็นธรรม 
              12. มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
              13. มีความตั้งใจจริง 
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              14. มีความสามารถในการหยัง่รู้ 
               15. มกัจะกลา้หาญและชอบการผจญภยั 

 16. มกัจะใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 
               17. มกัจะคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ 
               18. มกัจะช่วยเหลือและใหค้วามรู้แก่ผูอ่ื้น 
               19. มกัจะต่อตา้นในส่ิงท่ีไม่เห็นดว้ย 
               20. มกัจะท าผคิขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ ์ 
               21. มกัจะวิเคราะห์วิจารณ์ส่ิงท่ีพบเห็น 
               22. มกัจะท างานผดิพลาต 
               23. มกัจะท าในส่ิงแปลก ๆ ใหม่  
               24. มกัจะรักสันโดษ 
               25. มกัจะเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นมากกวา่ประโยชน์ของตนเอง 
               26. มกัใหค้วามสนใจกบัทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวั 
               27. มกัจะอยากรู้อยากเห็น 
               28. มกัจะยอมรับในส่ิงท่ีไม่เป็นระเบียบ 
               29. มกัจะไม่ท าตามหรีอเลียนแบบผูอ่ื้น 
               30. มกัจะหมกมุ่นในปัญหา 
               31. มกัจะด้ือดึงและหวัแขง็ 
               32. มกัจะช่างซกัถาม 
               33. มกัจะไม่สนใจในส่ิงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
               34. มกัจะไม่ยอมรับความคิคของผูอ่ื้นโดยง่าย 
              35. มกัจะกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัผูอ่ื้น 
              36. มกัจะรักและเตม็ใจเส่ียง 
              37. มกัจะไม่เบ่ือท่ีจะท ากิจกรรม 
              38. มกัจะไม่ชอบท าตวัเด่น 
              39. มกัจะมีความสามารถในการหยัง่รู้  
              40. มกัจะพอใจในผลงานท่ีทา้ทาย 
              41. มกัจะไม่เคยเป็นศตัรูของใคร 
              42. มกัจะต่อตา้นกฎะเบียบต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
              43. มกัจะวางเป้าหมายใหก้บัชีวติตนเอง 



59 

              44. มกัจะต่อตา้นการกระท าท่ีรุนแรงต่าง ๆ 
              45. มกัจะจริงใจกบัทุก ๆ คน  

 46. มกัจะเล้ียงตนเองไดโ้คยท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 
                 กิลฟอร์ดและนกัจิตวิทยาหลายท่าน ใหค้วามเห็นวา่ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิด 
สร้างสรรค ์จะมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี (Guilford and Hoepfner 1971; Lugo and Hershey 1979 อา้งถึง 
ในอรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์2546) 
                  1. เป็นตวัของตวัเอง มีความมัน่ใจ มีความคิดเป็นอิสระ ไม่คลอ้ยตามความคิดเห็นของ
คนอ่ืนง่ายดาย กลา้คิดและกลา้แสดงออก 
                2. ไวต่อปัญหาท่ีพบ รับรู้เร็ว มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่ หลายมุม 
มีความสามารถในการแกปั้ญหา ใช้ความคิดอย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงวิธีเก่ามาสู่แนวใหม่ หรือวิธีใหม่ ช่างสงสยั ชอบหาค าตอบ 
                3. รักท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ เตม็ใจท างานหนกั อุทิศตนใหก้บังาน มีความมานะท่ีจะท างาน
ยาก ซบัซอ้นใหส้ าเร็จ เปิดรับสถานการณ์ มีประสบการณ์กวา้งขวาง ต่ืนตวั มีแรงจูงใจและมีอตั
มโนทศัน์สูง (Self-concept) 
                 4. มีความคิดริเร่ิม ชอบคิค ชอบท า สามารถท าส่ิงธรรมดาใหเ้ป็นส่ิงใหม่ 
                 5. มีความสามารถในการใชส้มาธิ พินิจพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งถ่ีถว้น ช่างสังเกต และ
สามารถจ าแนกความแตกต่างและความเหมือนของส่ิงท่ีเห็นได ้
                6. ยอมรับในส่ิงท่ี ไม่แน่นอนและส่ิงท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้ โดยสามารถปรับตวัได ้ ไม่ขลาด
กลวัต่อส่ิงท่ียงัไม่ทราบ ส่ิงลึกลบั แต่กลบัร้สึกพอใจท่ีจะเผชิญกบัส่ิงนั้น 
                7. มีความอดทนต่อความไม่เป็นระเบียบ ไม่ชอบท าตานระเบียบและกฎเกณฑ ์ไม่ชอบถูก 
บงัคบั 
                 8. มีอารมณ์เป็นสุขกบัการคิด วิเคราะห์ และมีจินตนาการสูง 
                 9. มีความเป็นอิสระทั้งความคิดและการกระท า ไม่ชอบท าตามความคิดท่ีซ ้ าแบบใคร 
               10.มีสติปัญญาปานกลางข้ึนไป แต่มิไดห้มายความวา่ คนท่ีมีระดบัสติปัญญาสูงจะมี
ความคิดสร้างสรรคสู์งตามไปดว้ย 
                        กิลฟอร์ด (Guilford 1959 อา้งถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) ไดศึ้กษาลกัษณะพื้นฐาน
ของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ประการ ดงัน้ี 
                  1. ความรู้สึกไวต่อปัญูหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถใน
การจดจ าปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเขา้ถึงหรือการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขา้ใจ
ผดิ สิงท่ีขาดขอ้เทจ็จริง ส่ิงท่ีเป็นมโนทศัน์ท่ีผดิหรืกอุปสรรคต่าง ๆ ท่ียงัมืดมนอยู ่ซ่ึงพอจะสรุปได้
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วา่ความรู้สึกไวต่อปัญหาของบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะบุคคลจะไม่สามารถแกปั้ญหาจนกว่า
เขาจะไดรู้้วา่ปัญหานั้นคืออะไร หรืออยา่งนอ้ยเขาจะตอ้งรู้วา่เขาก าลงัประสบปัญหาอยู ่
                  2. ความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการ
ผลิตแนวความคิดจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว แลว้เลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแ้กปั้ญหาส่ิงท่ี
แสดงลกัษณะพิเศษของความคล่องในการคิด  นอกจากการผลิตแนาความคิดท่ีมากมายและรวดเร็ว
แลว้ แนวความคิดท่ีผลิตข้ึนมาใหม่นั้นควรจะเป็นแนวความคิดท่ีแปลกใหม่ และดีกว่าแนวความคิด
ท่ีอยูใ่นปัจจุบนั นอกจากนั้น บุคคลท่ีไดช่ื้อว่ามีความคล่อง ในการคิด จะตอ้งมีสามารถปรับเปล่ียน
ทิศทางในการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 
                  3. ความคิดริเร่ิม หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการคน้หา
แนวทางใหม่ ๆ หรือวิธีการแปลก ๆ แตกต่างกนัออกไปมาใชใ้นการแกปั้ญหา ความคิดริเร่ิมเป็นส่ิง
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แกปั้ญหาท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ แลว้ ยงัจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุง
แนวทางใหม่ ๆ เหล่าน้ีมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณ์ใหม่ ๆ ดงันั้น นกับริหารจ าเป็น
จะตอ้งสร้าง “ความคิดริเร่ิม” ใหเ้กิดข้ึน ท่ีกล่าววา่ความคิดริเร่ิมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับนกับริหารใน
วงการธุรกิจกิจ ก็เน่ืองมาจากว่าการประกอบธุรกิจนั้นมีการแข่งขนักนัมาก โดยเฉพาะในดา้นการ
ผลิตสินคา้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด ใหมี้ความแปลกใหม่ คุณภาพดี และราคาถูก ซ่ึงความคิดร่ิเร่ิม
จะช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไดม้าก 
           4. ความยดืหยุน่ในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการ
หาวิธีการหลายๆ วิธีมาแกไ้ขปัญหา แทนท่ีจะใชว้ิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงวิธีเดียว บุคคลท่ีมีความ
ยดืหยุน่ในการคิดจะจดจ าแกป้้ญหาท่ีเคยใชไ้ม่ไดผ้ล ทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไม่น ามาใชซ้ ้ าอีก  แลว้พยายาม
เลือกหาวิธีการใหม่ท่ีคิดว่าแกปั้ญหาไดม้าแทน ซ่ึงความยืดหยุน่ในการคิดจะมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดกบัความคล่องในการคิคนัน่คือ ความยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องในการคิดจะเป็น
ความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลาย ๆ วิธีเพี่อใชใ้นการแกปั้ญูหาเป็นความจริงท่ีว่า 
บุคคลสร้างแนวความคิดหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้ 20 – 30 วิธี เพื่อใชใ้นกาแกปั้ญหาซ่ึงจะไดผ้ล
ดีกว่าบุคคลท่ีหาวิธีการแกไ้ขปัญูหาเพียง 2 – 3 วิธีและใชไ้ม่ไดผ้ล ดงันั้น ถา้บุคคลจะพฒันาหรือ
ปรับปรุงความยดืหยุน่ในการคิด ก็จะกระท าไดโ้ดยการพยายามหาวิธีการแกปั้ญหาหลาย ๆ วิธีและ
วิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาพฒันาความยดืหยุน่ทางการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 
                  5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งมกัมีแรงจูงใจสูง เพราะเเรงจูงใจ
เป็นลกัษณะส าคญัของบุคคลในการท่ีจะแสดงตนวา่เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์แรงจูงใจน้ี 
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สามารถท าให้บุคคลดงักล่าวแสดงความพิเศษท่ีไม่เหมือนใครออกมาอย่างเต็มท่ี หรืออาจจะ
มากกว่าคนอ่ืน ๆ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงน้ี จะใหค้วามสนใจในการหาเเนวทางแกปั้ญหาดว้ยความ
กระตือรือร้นและส่ิงท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความกระตือรือร้น ก็คือ แรงจูงใจ เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัของการตระเตรียมปัญหาเราพบวา่ความส าเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจเทยเ์ลอร์
และฮอลแ์ลนด ์ช้ีใหเ้ห็นวา่คนทีมีความคิดสร้างสรรคม์กัจะมีแรงจูงใจสูงในการท่ีจะท าใหผ้ลผลิตดี
ข้ึนดว้ย 
              ไมเคิล เจ เคอร์ตนั (M.CheaI J. Kison 1994 อา้งถึงใน พชัรินทร์ พิรุณเบตร 2551) พบว่า
คนทุกคนลว้นมีความคิดสร้างสรรค์ แต่แตกต่างกนัท่ี “ลกัษณะ” ของการคิด ซ่ึงลกัษณะการคิค
สร้างรรรค ์(Style  of Creativity ) แบบปรับเปล่ียนและแบบนวตักรรม เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากจ านวน
ของส่ิงท่ีสร้างสรรค ์(Level of creativity )และแบ่งลกัษณะการคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น 
               1. การคิดสร้างสรรคแ์บบปรับเปล่ียน (Adaptive Style) โดยลกัษณะเด่นของบุคคลท่ีมี
แบบปรับเปล่ียน คือ เนน้การท าส่ิงท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึน (Do thing better) ใชข้อ้มูลภายในกรอบการรับรู้
เท่าท่ีตนมีอยู ่(Solve problem Within paradigms) แกไ้ขปัญหาภายในกรอบความคิค และการแกไ้ข
ปัญหาท่ีประสบอยู ่โดยเนน้ความส าคญัในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ซ่ึงอาจส่งผลใหต้น
ยอมตามความคิดเห็นของกลุ่ม 
            2. การคิดสร้างสรรคแ์บบนวตักรรม (lnnovative style) บุคคลท่ีมีการคิดสร้างสรรคแ์บบ
นวตักรรม มีลกัษณะเนน้การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีแตกต่างออกไป (Do thing difference)ทา้ทาย
กฎเกณฑแ์ละกรอบการรับรู้เดิม ๆ (Challenge the paradigm) มีความเป็นตวัของตวัเองจนบางคร้ัง
อาจยอมขดัแยง้กบักลุ่ม เพื่อท าตามความคิดเห็นของตนเอง 
              กิลฟอร์ด (Guildford 1980 pp. 715 – 735 อา้งถึงใน อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์2546) กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค ์เป็นลกัษณะการคิดแบบอเนกนยั ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
               1. ความคิดริเร่ิม (Originality ) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาความคิดริเร่ิมเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลง และประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่
ข้ึน เป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ตอ้งอาศยัลกัษณะความกลา้คิด กลา้ลอง เพื่อทดสอบความคิด
ของตน บ่อยคร้ังตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการ หรือท่ีเรียกว่า ความคิดจินตนาการประยกุตคี์อ 
ไม่ใช่คิดเพียงอยา่งเดียว แต่จ าเป็นตอ้งคิดสร้างและหาทางท าใหเ้กิดผลงานตว้ย 
                  ความคิดริเร่ิมนั้น สามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะ ดงัน้ี 
                  1. ลกัษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ ท่ีไม่ซ ้ ากบัของเดิม 
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                 2. ลกัษณะของบุคคล คือ บุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิม จะเป็นบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
เช่ีอมัน่ในตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน หรือ 
ความคลุมเครือ แต่เตม็ใจและยินดีท่ีจะเผชิญูและเส่ียงกบัสภาพการณ์ดงักล่าว บุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรคจึ์งเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีดว้ย 
                 3. ลกัษณะทางผลิตผล คือ ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมจึงเป็นงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม คุณค่าของงานจึงมีตั้งแต่
ระดบัตน้ เช่น ผลงานท่ีเกิดจากความตอ้งการการแสดงความคิดอยา่งอิสระ ซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง ท าเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของงาน และค่อย ๆ พฒันาข้ึน 
โดยเพิ่มทกัษะบางอย่าง ต่อมาจึงเป็นขั้นงานประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคิดคน้ใหม่ไม่ซ ้ ากบัใคร 
นอกจากนั้น กพ็ฒันางานประดิษฐใ์หดี้ข้ึนจนเป็นขั้นสูงสุด 
                 2. ความคล่องในการคิค (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบ
ไดอ้ยา่งคลองแคล่ว รวดเร็วและมีค าตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากดั แบ่งออกเป็น 
                 1. ความคิคคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word fluency) ซ่ึงเป็นความสามารถในการใช้
ถอ้ยค าอยา่งคล่องแคล่วนัน่เอง 
                2. ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสัมพนัธ์ (Associational)  ั  เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ภายในเวลาท่ึก าหนด 
                 3. ความคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (Expressional fluency) เป็นความสามารถใน
การใชว้ิธีหรือประโยค คือ ความสามารถท่ีจะน าค  ามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ 
                4 . ความคล่องแคล่วในการคิด (ldeational fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เป็นความสามารถอนัดบัแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้
ความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด จึงจ าเป็นตอ้งคิด คิดออกมาใหไ้ดม้ากหลายอยา่ง และแตกต่างกนั
แลว้จึงน าเอาความคิดท่ีไดท้ั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอยา่งเปรียบเทียบกนัว่า ความคิดอนัใดจะเป็น
ความคิคท่ีดีท่ีสุด 
              5. ควานยืดหยุน่ในการคิด (Fiexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
ค าตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น 
                5.1. ความคิดยืดหยุน่ท่ีเกิคข้ึนทนัที (Spontaneous fexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ
พยายามคิคไคห้ลายอยา่ง อยา่งอิสระ 
                 5.2. ความคิดยดืหยุน่ทางบา้นการดดัแปลง (Adaptive กexibility) เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดไดห้ลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้
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              6. ความคิดละเอียดลออ (Eiaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยาย
ความคิดหลกั ใหไ้ดค้วามหมายสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ความคิดละเอียคลออเป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นยิง่ใน
การสร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหม่ใหส้ าเร็จ 
             พฒันาการของความคิดละเอียดลออ ข้ึนอยูก่บั 
             1. อาย ุ: เดก็ท่ีมีอายมุาก จะมีความสามารถทางดา้นน้ีมากกวา่เดก็อายนุอ้ย 
             2. เพศ : เดก็หญิงจะมีความสามารถมากกวา่เดก็ชายในบา้นความคิดละเอียดลออ 
             3. ความสังเกต : เดก็ท่ีมีความสามารถดา้นการสังเกตสูง จะมีความสามารถทางดา้น
ความคิดละเอียคลออสูงดว้ย 

3.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัความคิด สร้างสรรค ์
                     นกัจิตวิทยาหลายท่านไคศึ้กษาวิจยั และท าการทดลองเก่ียวกบัทฤษฎีการเกิดความคิด
สร้างสรรค ์ และส่วนประกอบอนัเป็นคุณลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี (ณฏัฐพงษ ์เจริญูพิทย,์ 2539) 

3.1.1 ทฤษฎีของ Guildford 
Guildford (1950) และคณะ ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความมีเหตุผล การแกปั้ญหาและ

ความคิดสร้างสรรค ์ โดยการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) จึงไดเ้สนอ
แบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา ( The Stucture of  Intellect  Model หรือ SI Model) ข้ึน ซ่ึง
แบบจ าลองดงักล่าวใชอ้ธิบายโครงสร้างทางสติปัญญา (การคิด) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ในระบบ
ของการคิดของมนุษยน์ั้น มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 มิติ คือ มิติว่าดว้ย “เน้ือหา” (หรีอส่ิงเร้า) มิติว่า
ดว้ย “วิธีคิค” และมิติวา่ดว้ย “ ผลของการคิด” (หรือลกัษณะของค าตอบ) 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3 แบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญูาตามทฤษฎีของ Guildford(1950) 
ท่ีมา : Guilford, Jhon P. American Psychologist  5, 9 (1950). 444-454. 
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มิติท่ี1 ดา้นเน้ือหา (Contents) หมายถึง วตัถุ หรือ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับรู้ ใชเ้ป็นส่ือก่อใหเ้กิด
ความคิด เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี 

1. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Figural Content) ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเป็นรูปธรรมต่าง ๆ ซ่ึงสามารถรับรู้
ไดด้ว้ยประสาทสมัผสัแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 
                                  1.1.1 การเห็น (Visual) 
                                  1.1.2 การไดย้นิ (Audiotory) 
                                  1.1.3 สัญลกัษณ์ (Symbolic) 

 2. เน้ือหาท่ีเป็นสัญูลกัษณ์ (Symbolic Content) ไดแ้ก่ ตวัเลข ตวัอกัษร และสัญลกัษณ์ท่ี
สร้างข้ึน เช่น พยญัชนะ ระบบจ านวน ซ่ึงตามปกติเม่ืออยูต่ามล าพงัจะปราศจากความหมาย แต่
เน่ืองจากเราตั้งความหมายข้ึนจึงใชส่ื้อความหมายได ้

3. เน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Audiotory Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของเสียงท่ีมีความหมาย 
4. เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic) ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมกัจะอยูใ่นรูปความหมายซ่ึงแทน

ดว้ยถอ้ยค าหรือรูปภาพท่ีมีความหมาย 
5. เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ถอ้ยค าเป็นการแสดงออก

ของมนุษย ์ เจตคติ ความตอ้งการ รวมถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล บางคร้ังเรียกว่าสติปัญญาทาง
สังคม (Social lntelligence) 

มิติท่ี 2 ดา้นปฏิบติัการ (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ชนิด ดงัน้ี 

1. การรับรู้ และการเขา้ใจ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญูญูาของมนุษยใ์นการ
รับรู้และท าความเขา้ใจ กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั 

2. การจ า (Memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการสะสมเร่ืองราว หรือ
ข่าวสาร และสามารถระลึกไดเ้ม่ีอเวลาผา่นไปในปี ค.ศ.1988 Guilford ไดแ้บ่งความจ าเป็นเป็น 2 
ชนิด คืค ความจ าท่ีบนัทึกไว ้(Recording) และ ความจ าเป็นท่ีเกบ็ในความจ าระยะยาว( Retention ) 

3. การคิคอเนกนยั (Divergent Thinkng) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า และ
แสดงออกมาไดห้ลาย ๆ แบบ หลายวิธี ความคิคประเภทน้ีมีความส าคญัต่อความคิดสร้างสรรค ์

4. การคิคเอกนยั (Convergent Thinking) เป็นความสามารถท่ีเนน้เร่ืองความถูกตอ้งของ
ค าตอบทีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่เป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุด 

5. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินส่ิงท่ีรับรู้ จ าไดห้รือ 
กระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
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มิติท่ี 3 ดา้นผลผลิต หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานมิติดา้นเน้ือหา และ
ดา้นปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนัเป็นผลผลิต เม่ือสมองรับรู้วตัถุ ขอ้มูล ท าใหเ้กิดการคิคในรูปแบบต่างๆ 
กนั ซ่ึงสามารถใหผ้ลออกต่าง ๆ กนั 6 ชนิด ดงัน้ี 

1. แบบหน่วย (Units) เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั และมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน ท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะ 

2. แบบกลุ่ม (Classes) เป็นกลุ่มของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการร่วมกนั 
3. แบบความสมัพนัธ ์(Relations) เป็นการเช่ือมโยง 2 ส่ิงเขา้ดว้ยกนั เช่นเช่ือมโยงลูกโซ่ 

เช่ือมโยงค า เช่ือมโยงความหมาย 
4. ระบบ (System) เป็นแบบแผน หรือการรวมหน่วยจ าพวกขอ้มูลข่าวสารหรือการแสดง

ความสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของส่วนประกอบ ซ่ึงอาจเป็นทฤษฎี หลกัการ 
5. การแปลงรูป  (Transformation) เป็นการเปล่ียนแปลงการหมุนกลบั การขยายความ

ขอ้มูลจากสภาพหน่ึงไปยงัอีกสภาพหน่ึง เป็นตน้ว่าการให้ค  าจ ากดัความใหม่หรือการคิดแปลง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูแ่ลว้เสียใหม่ 

6. การประยกุต ์(lmplication) เป็นผลการคิดท่ีคาดหวงั หรือการท านายจาก 
ขอ้มูลท่ีก าหนดให ้
                               
ทฤษฎีของ Torrance 

Torance (1974) ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม โดยศึกษาระยะยาวเก่ียวกบัประสบการณ์
ในการคิดสร้างสรรคข์องนักเรียน เก่ียวกบัองคป์ระกอบว่าดว้ย ความคิดริเร่ิม(Originality) 
กวามคิคคล่องตวั (Fluency) ความคิคยดืหยุน่ (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ(Elaboration) 
และไดส้รุปว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็น “กระบวนการ” ของการมีความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือต่อ
ขอ้มูล หรือส่ิงเร้าท่ีไม่สมบูรณ์หรือลกัษณะคลุมเครือ โดยผูคิ้ดมีความพยายามท่ีจะหาค าตอบให้
แกปั้ญหาหรือท าความกระจ่าง หรือเติมเต็มให้แก่ขอ้มูล หรือส่ิงเร้าท่ีคลุมเครือไม่สมบูรณ์นั้น 
รวมทั้งมีความพยายามท่ีจะส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ อยา่งไรก็ตามในส่วนกระบวนการคิดนั้น 
ทอแรนซ์ไม่ไดเ้นน้ท่ีองคป์ระกอบของการคิดดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นการเฉพาะหากแต่ใหค้วามส าคญั
กบัความคิดตามกระบวนการอนัเป็นธรรมชาติ ซ่ึงทอแรนซ์เช่ือวา่ มีความซบัซอ้นและเก่ียวเน่ืองกนั
ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ มากกวา่ท่ีจะเกิดข้ึนแบบแยกส่วน 

Torrance (1974) แบ่งกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรคเ์ป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
1. การคน้หาขอ้เทจ็จริง (Fact-Finding) เริมเกิคจากความรู้สึกกงัวล สับสนวุ่นวายภายในใจ

แต่ยงัไม่สามารถระบุปัญหาได ้
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2. การคน้พบปัญหา (Problem-Finding) เม่ือคิดจนเขา้ใจจะสามารถระบุไดว้่าปัญหาตน้ตอ
คืออะไร 

3. การคน้พบแนวคิด (ldea-Finding) และตั้งสมมติฐานตลอดจนรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อ 
ทคสอบความคิด 

4. การคน้พบค าตอบ (Solution-Finding) ทดสอบสมมติฐานจนคน้พบค าตอบ 
5. การยอมรับผลจาการคน้พบ (Acceptancc-Finding) ยอมรับค าตอบจากการคน้พบ 
Torrance (1974) อาศยัแนวคิดของ Guildford (1959) ซ่ึงอธิบายว่าความคิดสร้างสรรคเ์ป็น

ความสามารถทางสมองท่ีคิคไดห้ลายทาง หรือ ท่ีเรียกว่าการคิดแบบอเนกนยั(Divergent Thinking) 
ซ่ึงเขาไดน้ ามาศึกษาถึงองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.ความคิคริเริม (Originality) หมายถึง ลกัษณะของความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซ ้ากบัท่ีมีอยู ่มีลกัษณะความคิดท่ีไม่ปกติธรรมดา (Wide ldea)เป็นความคิด
ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองเเละสังคม ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากน าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและ
ประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน 

2. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณมากในเวลาท่ีจ ากดั ความคิดคล่องแบ่งออกเป็น 4 
ลกัษณะไดแ้ก่ (Wilson, Guilford, and Etal 1954, cited in Guilford 1959) 
                 2.1 ความคิคคล่องดา้นถอ้ยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใชถ้อ้ยค าอยา่ง
คล่องแคล่ว 
 2.2 ความคิดคล่องดา้นการโยงสัมพนัธ์ (Associational Fluency) เป็นความสามารถท่ี
จะคิคหาถอ้ยค าท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนค 
 2.3 ความคิดคล่องดา้นการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชว้ิธีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะน าค  ามาเรียงต่อกนัอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ 
 2.4 ความคิดคล่องในการคิด(ldeational˜ Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น ใหคิ้คหาประโยชน์ของกอ้นหินใหม้ากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนด 
ความคิดคล่องในการคิด มีความส าคญัต่อการแกปั้ญหา เพราะในการแกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหา
ค าตอบหรือวิธีแกไ้ขหลายวิธี และตอ้งน าวีธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการท่ีถูกตอ้ง
ตามตอ้งการ 

3. ความคิดยดืหยุน่ (Fiexibility ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้
หลายประเภท หลายทิศทางไม่ซ ้ าแบบ แบ่งออกเป็น 
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 3.1 ความคิดยดืหยุน่ท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะจะ
พยายามคิดใหห้ลากหลายรูปแบบอยา่งเป็นอิสระ 
  3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางดา้นการดดัแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึงเป็น
ความสามารถในการดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์หลาย ๆ ดา้น ซ่ึงมี
ประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา คนท่ีมีความคิคยืดหยุ่นจะคิดไดไ้ม่ซ ้ ากนั ซ่ึงจะเป็นตวัเสริมให้มี
ความคิดคล่อม แปลกแตกต่างออกไป หลีกเล่ียงการซ ้าซอ้น หรือเพิ่มคุณภาพความคิดใหม้ากข้ึน 
              3.3ความคิดคล่อง และความยดืหยุน่ นบัไดว้่าเป็นความคิดพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่ความคิค
สร้างสรรค ์ คือเป็นการคิดหลายแง่มุมไดห้ลานหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถใชเ้ป็น
การสร้างทางเลือกไวห้ลายทาง ความยดืหยุน่จึงเป็นความคิดเสริมคุณภาพใหไ้ดดี้ 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)หมายถึง ความสามารถท่ีจะใหร้ายละเอียดหรืตกแต่ง
เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ หรือปรับปรุง หรือพฒันาส่ิงท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ทฤษฎีของ Wallach and Kogan 

Wallach and Kogan (1965) ไดใ้หค้วามเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค ์ คือความคิดแบบโยง
สัมพนัธ์ แนวคิดดงักล่าวน้ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดว่าดว้ย การโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีอยูไ่กลกนั 
(Remote Associates) ทั้งน้ี หากสามารถน าส่ิงท่ีอยูไ่กลกนัมาสัมพนัธ์กนัได ้ ยิง่แสดงว่ามีความคิด
สร้างสรรคสู์ง เช่น เปรียบเทียบกรณีของการระบุความแตกต่างของส่ิงท่ีเหมือนกนั ตวัอยา่ง เช่น 
นาย ก กบั นาย ข ซ่ึงเป็นคนเหมือนกนัว่า มีความแตกต่างกนัในเร่ืองอะไรบา้ง ซ่ึงจะเห็นไดว้่า การ
ระบุความแตกต่างของส่ิงท่ีเสมือนกนัได ้ ย่อมเป็นการแสดงออกว่ามีความคิดสร้างสรรค ์ (ใน
ความหมายของการคิคเช่ือมโยงความสัมพนัธ์) สูงกว่าการระบุความแตกต่างของส่ิงท่ีแตกต่างกนั 
ในท านองเดียวกนัการระบุความคลา้ยกนัขคงส่ิงท่ีแตกต่างกนัไดก้็ยอ่มมีความคิดสร้างสรรคสู์งกว่า
การระบุความเหมือนกนัของส่ิงท่ีเหมือนกนั โดยนยัดงักล่าวหากสามารถระบุความแตกต่างกนัของ
ส่ิงเหมือนกนัมากๆ ไดห้รือการระบุความเหมือนกนัของส่ิงท่ีแตกต่างกนัมากๆ ได ้ก็ยิง่แสดงว่า มี
ความคิดสร้างสรรคสู์งมากข้ึน นอกจากน้ี กรณีการคิดแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์น้ี ยงัครอบคลุมถึงการ
คิดโยงสัมพนัธ์ใน “เครือข่าย” ท่ีกวา้งขวางอีกดว้ย 

Wallach and Kogan (1965) ไดอ้ธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค ์วา่เกิดจาก
ความคิดใหม่ๆ โดยการลองผดิลองถูก (Trial and Eror) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 
                1. ขั้นเตรียมตวั (Preparation) หมายถึง การเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหา 
                2. ขั้นฟักตวั (lncubation) หมายถึง เป็นขั้นท่ีผูคิ้ดมีขอ้มูลต่างๆ ทั้งใหม่และเก่า 
อยา่งสะเปะสะปะยงัไม่สามารถจะขมวดความคิดใหเ้ป็นระบบได ้ จึงปล่อยท้ิงความคิดไวเ้งียบๆ 
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               3. ขั้นความคิคกระจ่าง (Illumination) เป็นขั้นท่ีใชค้วามคิดในการเรียบเรียงและเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัใหมี้ความกระจ่างชดัยิง่ข้ึน 
               4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง (Verification) เป็นขั้นความคิดท่ีไดจ้าก 3 
ขั้นขา้งตน้มาตรวจพิสูจน์วา่เป็นจริง และถูกตอ้ง 
องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมคดิสร้ำงสรรค์ 

เกรียงศกัค์ิ เจริญูวงศศ์กัค์ิ (2553) อธิบายองคป์ระกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความคิคสร้างสรรค ์  
ดงัน้ี 
              1. องคป์ระกอบดา้นทศันะคติ และบุคลิกลกัษณะ 
                 นักคิดสร้างสรรคท่ี์ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะมีทศันะคติ และบุคลิกลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีคือ เป็นคนท่ีเปิดกวา้งรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีอิสระในการคิดพินิจและตดัสินใจ กลา้
เผชิญความเส่ียง มีความเช่ือมัน่ และเป็นตวัของตวัเอง มีทศันคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ มีแรงจูงใจ
อนัสูงส่งท่ีจะท าให้ส าเร็จ เป็นคนท่ีท างานหนกัไม่ความสนใจต่อส่ิงทีมีความสลบัซบัซอ้น อดทน
ต่อปัญญาท่ีมองไม่เห็นค าตอบ มีความสามารถปรับตวัดา้นสุนทรียะ บากบัน่อุตสาหะ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ความลม้เหลว และรับมือกบัสถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี(Abraha m Maslow 
1968,Barron and Harrington 1981) 

2.องคป์ระกอบดา้น ความสามารถทางสติปัญญา 
                 ความคิดสร้างสรรคจ์ดัวา่เป็นทกัษะระดบัสูง (High-Level Skill) ของความสามารถทาง
สติปัญญา ความสามารถเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
                 2.1 ความสามารถในการก าหนดขอบเขตของปัญหา กล่าวคือ ผูมี้ความคิคสร้างสรรคจ์ะ
ไม่มองปัญหาเดิมๆ ดว้ยสายตาธรรมดา แต่มองดว้ยมุมมองแบบใหม่ เพื่อท าใหเ้ห็นทางแกปั้ญหา
เเบบใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกวา่ 
                2.2 ความสามารถในการใชจิ้นตนาการ การพิจารณาเพื่อน าไปสู่ความคิดสร้างสรรคก์าร
วาดภาพจากจินตนาการช่วยท าใหก้ารแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคเ์กิดไดง่้ายข้ึน 
                2.3 ความสามารถในการคดัเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ความสามารถในการมุ่งสู่หนทางแกปั้ญูหาท่ีมีศกัยภาพ ความสามารถในการ
ท้ิงทางเลือกท่ีไม่เก่ียวขอ้งความสามารถในการรู้วา่เวลาใดจะตอ้งใชก้ารคิดแบบใด เป็นตน้ 
                2.4 ความสามารถในการประเมินอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการแยกแยะ 
และคคัเลือกความคิดท่ีดี และเหมาะสม ท่ามกลางแนวคิดท่ีเป็นไปไดม้ากมาย โคยคดัเลือกเฉพาะ
ความคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และน าความคิดนั้นมาพิจารณาประเมินคุณค่าในล าดบัต่อไป 
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3. องคป์ระกอบดา้นความรู้ 
                 จากการวิจยัพบว่า ความรู้ท่ีสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนั้น มีความส าคญัต่อการท าใหเ้กิด
ความคิดสร้างสรรค ์ คนท่ีมีความรู้มกัจะคิดสร้างสรรคคดี์กว่าคนท่ีไม่มีความรู้ เพราะท าให้เขา้ใจ
ธรรมชาติของปัญูหาไดดี้กว่า ท าใหส้ามารถคิดงานท่ีมีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองนั้นรองรับ ท าให้รู้จกัสังเกตุ และรู้จกัฉกฉวยโอกาสท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาเป็นตน้ก าเนิดของ
ความคิด (Rosenman 1998) 

4. องคป์ระกอบคา้นรูปแบบความคิค 
                  รูปแบบการคิด จะช่วยใหเ้กิคการประยกุตค์วามสามารถทางสติปัญญา และความรู้ของ
คนๆ หน่ึงในการแกปั้ญหา งานวิจยัหลายช้ินบ่งบอกว่า รูปแบบการคิดของคนบางคนช่วยส่งเสริม
ใหเ้กิคความคิดสร้างสรรค ์เช่น ความสมดุลในการคิดแบบมองมุมกวา้งกบัการคิดแบบมองมุมแคบ 
การคิดในมุมแคบเป็นการคิดแบบลงในรายละเอียดของปัญูหา  ส่วนการคิดในมุมกวา้งเป็นการคิด
แบบมองกวา้งในระดบัทัว่ไปของปัญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคม์กัจะตอ้งมองในภาพ
กวา้งก่อน หรือคิคในมุมกวา้งก่อน จากนั้นค่อยพิจารณาในรายละเอียดปลีกยอ่ย เพื่อใหไ้คค้วามคิด
สร้างสรรคท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุด (Sternberg and Labart 1991) 

5. องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจ 
                  แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบหน่ึง ท่ีกระตุน้ให้คนตอ้งการคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจท่ี
กระตุน้จากภายใน มีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค ์ เช่น ความตอ้งการประสบความส าเร็จความ
ตอ้งการส่ิงใหม่ๆ การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น เป็นตน้ ส่วนแรงกระตุน้จากภายนอกจะมี
ลกัษณะตรงกนัขา้ม คือการท่ีส่ิงแวดลอ้มภายนอกเป็นผูย้ืน่เสนอรางวลั เช่น เงิน ความกา้วหนา้ใน
การท างาน การไดรั้บการยกยอ่ง และอ านาจ จากการศึกษาพบว่า คนท่ีถูกกระตุน้ดว้ยรางวลันั้นจะมี
ความคิดสร้างสรรคต์  ่ากว่าคนท่ีมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน หรือการไดร้างวลัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีท าอยู ่ (Amabile, Hennessey, and Grossman 1986) อยา่งไรก็ตาม แรงจูงใจจาก
ภายในและภายนอกท่ีผสานกนัอย่างสมดุล จะช่วยให้การท างานดา้นความคิดสร้างสรรคบ์รรลุ
วตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี (Mccleland et al 1953 6. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม 
                   การท่ีคนเราจะสามารถคิดสร้างสรรคม์ากนอ้ยเพยีงใดนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มร่วม
ดว้ยเป็นส าคญั คนมีลกัษณะสร้างสรรคม์กัเป็นผูท่ี้ไดรั้บการกระตุน้ และไดรั้บการส่งเสริม
สนบัสนุนโดยการสร้าบรรยากาศมีไม่มีการสร้างกรอบมาตรฐานเพี่อบีบรัดจนเกินไป องคป์ระกอบ
เหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญูั ในการก าหนดความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องแต่ละคน วา่มีมาก
นอ้ยเพียงใด ซ่ึงการคิดสร้างสรรคมี์ความจ าเป็นอยา่งมากในการพฒันาส่ิงใหม่ โดยการน า
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สติปัญูญูา และความรู้ท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ในแนวทางท่ีไม่เคยใชม้าก่อน ร่วมกบั
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นตวั 
 

งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจัยพบว่ามีงานวิจัยท่ีสอดคล้องและสนับสนุน เร่ือง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ า และความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงในประเทศไทยมีการศึกษาจ านวนนอ้ย 
แต่มีการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง และน่าสนใจ ดงัน้ี 
 เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน (2554) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระกว่างการรับรู้การสนบัสนุน
ความคิดสร้างสรรคข์ององคก์าร ประสิทธิภาพในตนเองเชิงสร้างสรรค ์และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคข์ององคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดในการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ดงันั้น องคก์ารตอ้งเสริมสร้างหรือ
สนบัสนุนบรรยากาศในองคก์ารให้เอ้ืออ านวยต่อความคิดสร้างสรรค ์เช่น การให้รางวลัท่ีมีคุณค่า
ต่อความคิดสร้างสรรค ์(Mumford and Gustafson 1988) การใหอิ้สระในการท างานและการท างาน
ท่ีทา้ทาย(Ambile,1988; Mumford and Gustafson 1988 ) การฝึกอบรมท่ีเนน้การเสนอความคิด
ใหม่ๆ และทกัษะการแกปั้ญหาส าหรับความคิดสร้างสรรค ์ (Ambile,1988;  Woodman et al.1993) 
เป็นตน้ การด าเนินการดงักล่าวยงัส่งผลดีต่อการสร้างความเช่ือมัน่ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรย่อมสนับสนุนต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอีกชั้นหน่ึงด้วย หาก
ผูบ้ริหาร และองคก์ารเก้ือหนุนให้เกิดบรรยากาศดงักล่าวขา้งตน้  ท าให้บุคลากรเกิดการรับรู้การ
สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคข์ององคก์าร  นอกจากจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล
ใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ารแลว้ ยงัเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรคใ์หฝั้งอยูใ่น
บุคลากร และองคก์าร จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ารแห่งความคิดสร้างสรรค ์เน่ืองจากวฒันธรรม
องคก์ารมีผลต่อการสร้างสรรคข์องพนักงานและผูบ้ริหาร (Katz 2003) ดงันั้น การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรคข์ององคก์ารจะส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์าร ช่วยส่งเสริมต่อความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล  น าสู่องคก์ารแห่งนวตักรรมเพื่อประสิทธิภาพปละประสิทธิผลรวมถึงความอยูร่อดและ
เติบโตขององคก์าร (Andriopoulos) and Lowe  2000;  Cummings and Oldham 1997; Tierney, 
Farmer and Graen 1999; Kanter 1983; Tushman and O’Reilly 1997; Utterback 1994) 
 นุชา สระสม(2552) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร ท่ีส่งผลต่อ
วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์ของสถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการศึกษา ในสังกดักรุงเทพมหานครจดัอยูใ่นระดบัมาก หมายความ
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ว่า ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงสูง แต่ไม่สามารถน ามาเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการได้ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารกบั
วฒันธรรมองคก์ารแบบสร้างสรรค ์เป็นไปในรูปแบบปานกลาง คือ แมว้่าผูน้ าจะมีภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสูงเพียงใดก็ตาม แต่จะน ามาใช้เพื่อขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การ
ค่อนขา้งยาก ฉะนั้นหากผูบ้ริหารตอ้งการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารยอ่มตอ้งคิดหาวิธีการอ่ืนๆ
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย และท่ีส าคญัหากตอ้งการขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์ารไปในทิศทางท่ีตอ้งการ
ควรใชว้ิธีการทางปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลจะท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงไดม้ากกวา่ 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารแบบ
สร้างสรรค์ คือ องค์ประกอบย่อยด้านการกระตุน้ทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ และ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษามีระดบัวุฒิภาวะท่ีตอ้งการให้
เกิดการกระตุน้ทางดา้นความคิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัถึงปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงาน อีกทั้งตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่
ท่ีดีกว่า เพื่อท าให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค ์มีการตั้งสมมุติฐาน การเปล่ียนกรอบความคิดในการ
มองปัญหาและมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยวิถีทางในแบบใหม่ๆ มี
การจูงใจสนบัสนุนความคิดริเร่ิม การสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและทา้ทายในเร่ือง
งานของผูต้าม การกระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานใหมี้ชีวิตชีวา การแสดงออกถึงความกระตือรือร้น 
และการสร้างเจตคติท่ีดี และการคิดในแง่บวก ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา 
มีการให้ก าลังใจผูต้าม ให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ และท าให้ผูต้ามรู้สึกว่ามี
ความส าคญั และมีคุณค่า  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแนวทางส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะน ามาปรับปรุงวิธีการ
บริหารจดัการ เพื่อให้องคก์ารวฒันธรรมเกิดการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปในเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ไดต่้อไป 

อัมพล ชูสนุก (2552) ศึกษาเก่ียวกับ อิทธิพลของภาวะผูน้ าของซีอีโอต่อประสิทธิผล
องคก์าร ในบริบทของวฒันธรรมองคก์ารของบริษทัโรงกลัน่น ้ ามนัในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา่ 1)ภาวะผูน้ าของซีอีโอมีอิทธิพลทางตรง ดา้นบวกต่อวฒันธรรมองคก์าร 2) ภาวะผูน้ าของซีอี
โอท่ีอิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อประสิทธิผลองคก์าร 3)วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงดา้น
บวกต่อประสิทธิผลองคก์าร 4) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงของซีอี
โออิทธิพลทางตรงด้านบวก ต่อวฒันธรรมท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์ วฒันธรรมการมุ่งเน้น
ความรู้สึกเป็นกลุ่ม และวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้การมีนวตักรรม 5) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และภาวะ
ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงของซีอีโอมีอิทธิพลตรงดา้นบวก ต่อผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัขององคก์ารและความ



72 

พึงพอใจในงานของพนกังาน 6)วฒันธรรมท่ีเป็นในทางสร้างสรรคมี์อิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนกังาน และวฒันธรรมการมุ่งเน้นความรู้สึกผกูพนัเป็นกลุ่มมีอิทธิพล
ทางตรงดา้นบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 

Amabile et al (1996) ศึกษาสภาพแวดลอ้มการท างานส าหรับการคิดสร้างสรรค ์โดยศึกษา
ปัจจยัส าคญัท่ีสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ โดยมุง้เน้นท่ีสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการ
ท างาน มุ่งศึกษาการรับรู้ของบุคคลต่อสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริม และสนบัสนุนความคิด
สร้างสรรคข์องพนกังาน พบวา่ สภาพแวดลอ้มการท างานในดา้นการสนบัสนุนจากองคก์าร การได้
รับขวญัก าลงัใจจากหวัหนา้ การไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่ม และการไดท้ างานท่ีทา้ทาย จะกระตุน้
ให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรคไ์ด ้นอกจากนั้นยงัพบว่า สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคิด
สร้างสรรค์ในงานท่ีเป็นโครงการ คือ ความกดดันจากการมีภาระงานมากเกินไป และการมี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

Feng Wei, Xei Yuan, and Yang Di (2007) ศึกษาเก่ียวกบั ผลกระทบของภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน การเสริมสร้างพลงัดา้นจิตวิทยา และการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ มีผลต่อการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลการวิจยั ช้ีให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนจะส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการสร้างความคิดสร้างสรรคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เน่ืองจาก
จะเห็นได้ว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนน้ี มักจะยึดถือ และปฎิบัติไปในรูปแบบของวิธีการ
ด าเนินงานระหว่างผูน้ า และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีมีขอ้ผกูพนั ภายใตก้ารก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ท างานร่วมกนั ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจึงเป็นนกับริหารจดัการท่ีดี โดยมรการแลกเปล่ียนกนัระหว่าง
การให้รางวลัจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง การก าหนด
ขอบเขตในการท างานท าใหค้วามคิดสร้างสรรคข์องพนกังานลดลง เน่ืองจากการรู้สึกถูกบีบบงัคบั
และไม่มีอ านาจในการท างานของตนอยา่งอิสระ การท่ีผูน้ ามอบอ านาจ และการควบคุมดูแล อยา่ง
ไม่เขา้ไปแทรกแซงการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนจนเกินไป ส่งผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รู้สึกอิสระ และเกิดคามภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของตนเอง  และน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
ในการพฒันาผลงานการสร้างนวตักรรมใหม่ๆภายในองคก์ร และศกัยภาพในการท างานมากข้ึน ซ่ึง
จะเป็นผลดีแก่ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน โดยผูน้ าอาจอาศยัทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมาใชใ้น
บางกรณี เพื่อเพิ่มความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างผูน้ า และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดว้ยพฤติกรรมของ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมักจะมีขอ้ก าหนดต่างๆ ในการจัดการภายในองค์การโดย เขามุ่งเน้นท่ี
ความส าเร็จของงานมากกว่าท่ีจะผูกความสัมพันธ์ท่ีดี กับผูใ้ต้บังคับบัญชาจึงเป็นการท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งเดินตามส่ิงท่ีผูน้ าก าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น หากท านอกเหนือจากส่ิงท่ีผูน้ าได้
ก าหนดแลว้ ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนก็จะเขา้มาจดัการการท างาน เพื่อหลบเล่ียงขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะ
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เกิดข้ึน ส่งผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกไม่มีอ านาจ และถูกจ ากดัความคิดสร้างสรรค ์ โดย
ท างานท่ีเป็นรูปแบบเดิม ตามท่ีเคยท ามาแลว้ ท าให้พนกังานในองคก์รไม่เกิดความคิดสร้างสรรค ์
และไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึงในระยะยาวจะเป็นการส่งผลทางลบ
อีกดา้นหน่ึงขององคก์ร ในการแข่งขนัทางภาคธุรกิจ ท่ีมีคู่แข่งขนั และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีมาก
ข้ึน 

Stephen Ward King (2002) วิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลส าหรับความส าเร็จท่ีมี
คุณภาพ และการเรียนรู้ขององคก์าร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับการท างานเป็นทีม การเน้นท่ีลูกคา้เป็นส าคญั และพนัธะสัญญาท่ีจะ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และหลกัการฝึกปฏิบติัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ดา้นวิสัยทศัน์ร่วมกบั
รูปแบบการจดัการแบบแผนทางความคิด ส่วนภาวะผูน้ าแบบตามสบายมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั
การเน้นท่ีลูกคา้เป็นส าคญั และการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเ ก่ียวขอ้งเชิงบวกกบัวิธีการ
ควบคุมกระบวนการ การใช้วิธีการควบคุมกระบวนการได้สะท้อนกลับมาเพิ่มกระบวนการ
ยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีม ซ่ึงไดส่้งเสริมหรือให้ก าลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของทีม (team learning) และดา้นความรู้สึก
ส่วนบุคคลของความเช่ียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) หลกัการฝึก
ปฏิบติัของการคิดเชิงระบบ หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของทีม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ระดบัซ่ึงผูน้ ากลุ่มท างาน 

Tineh (2003) วิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบของภาวะผูน้ าท่ีสังเกตไดข้องครูใหญ่
และการปฏิบติัของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบภาวะผูน้ าของครูใหญ่สามารถท านายการฝึกปฏิบติัของครูในเร่ืองหลกัการ
ฝึกปฏิบติัทัง่ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 34 เม่ือพิจารณาท่ีรูปแบบภาวะ
ผูน้ า พบว่า ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการฝึกปฏิบติัของครูในเร่ือง
หลกัการฝึกปฏิบติัทั้ง 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญั แต่ภาวะผูน้ าแบบ
ตามสบายกลบัมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการฝึกปฏิบติัของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบติัทั้ ง 5 
ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัในระดบัปานกลาง 

อภิวรรณา  แก้วเล็ก (2542) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนใชภ้าวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน อยู่ในระดบัปาน
กลาง และใช้ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากกว่า ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับกลางภาวะผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 4 มิติ คือ 1ดา้นความสามรถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง  2 ดา้นความสารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวก 3 ดา้นความสารถในการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนให้เขา้ถึงกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างดี 4 ดา้นความสามารถในการ
แกปั้ญหาภายในโรงเรียน 

วนพนิต  ศรีทอง (2550) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบั
กระบวนการคิดสร้างสรรคพ์บว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์
กบักระบวนการคิดสร้างสรรคค์รู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะทั้งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
และภาวะผูน้ าการแลกเปล่ียน เอ้ือให้ครูไดใ้ชก้ระบวนการคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน โดยครู
ไดรั้บการติดตามอยา่งสม ่าเสมอและไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารเม่ือปฏิบติังานบกพร่อง ครู
ไดรั้บทราบขอ้บกพร่องและขอ้ผิดพลาด ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูได้
ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดจากปฏิบติังาน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา ท่ีเกิด
จากการปฏิบติังาน มีการสรุปปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน ตลอดจนการตดัสินใจเพื่อหา
ขอ้สรุป โดยการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
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บทที ่3 

 
วธีิกำร ด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ า กบัความคิดสร้างสรรค์

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
(Qumtitative Resech) จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเป้าหมายของการวิจยัจ านวน 411 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการใชแ้บบประเมิน เป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั โคยไดค้  าเนินการศึกษาตามล าดบัขั้นตอนคงัน้ี 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

วิธีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ คือ ทบทวนวรรณกรรมและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาดเอกสาร วารสาร บทความ หนงัสือและวิทยานิพนธ์การวิจยัเชิงปริมาณ โดย
น าการวิจยั 2 รูปแบบมาเช่ีอมโยงกนั ในการ ศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยั ไดก้ าหนดขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา คน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนงัสือและวิทยานิพนธ์รวมทั้งเอกสารการวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิดทฤษฎี หลกัการทีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั 

ขั้นตอนที ่2 น าแบบประเมินโดยไดต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว้ มาใชใ้นงานวิจยั 
ขั้นตอนที3่ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัโดยการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

และความเช่ือถือไดข้องแบบประเมิน 
ขั้นตอนที ่4 การเกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่ง 
ขั้นตอนที ่5 การวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลรวบทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 

ประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม ทั้งหมดจ านวน 125 โรงเรียน รวม
ทั้งส้ิน 1,826 คน ตามตารางท่ี 7 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 ) 
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กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่าง (sample) คือ บุคลากรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1ในเขตจงัหวดันครปฐมสามารถค านวณขนาดตวัอย่างได้ตามสูตรท่ีใช้หาขนาด
ตวัอยา่งของ Yamane (1967)ความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคลาคเคล่ือน 5% จะได ้ กลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

สูตรทีใช ้n   =          N 
                                                                       1 + Ne2 

                      โคย       n    คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                            N    คือ   ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (N = 1,671 ) 
                            e    คือ   สัดส่วนของความคลาดเคล่ีอนท่ียอมใหเ้กิคข้ึน (e=0.05) 
                  แทนค่าสูตร                n  =                    1,826 
                                                                       1 + 1,826 (0.05)2 

                              =       399.78  =   400                ตวัอยา่ง 
 จากการค านวณ จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบประเมินทั้งหมด 
420  ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัท าการเกบ็ขอ้มูลทั้งหมดสามอ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอดอนตูม อ าเภอก าแพงแสน และ
อ าเภอเมืองนครปฐมโดยการสุ่มเก็บแบบสอบถามตามสัดส่วนประชากรของแต่ละอ าเภอ ไดแ้ก่
อ าเภอเมืองนครปฐมจ านวน 199 ตวัอยา่ง อ าเภอดอนตูม 65 ตวัอยา่งและอ าเภอก าแพงแสนจ านวน 
136 ตวัอยา่ง  รวมทั้งหมด 400 ตวัอยา่งโดยผูว้ิจยัไดแ้จกแบบประเมินทั้งหมด 450 ชุด เพื่อป้องกนั
แบบประเมินท่ีเกิดความผดิพลาด จากการ ตอบแบบประเมินของ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงส่งผลต่อ ความ 
น่าเช่ือถือของงานวิจยั และน ามาก าหนดขนาด ตวัอยา่งแบบ เป็น สัดส่วน เก็บแบบ ประเมินคืน 
ไดท้ั้งหมด 411 ตวัอยา่ง                                          
 
 
 
 
 
 
 



77 

ตารางท่ี 4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบประเมิน ใชใ้นการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลจาก
การศึกษา คน้ควา้เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้ค าถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคท่ึ์ไดก้  า
หนคไว ้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน อตัราเงินเดือนและ
ประสบการณ์การท างาน 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมิน เก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ภาวะ
ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง (TransformationaI Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
(TransactionaI Leadership) ใชแ้บบประเมินท่ีสร้างโดย เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 

ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ใชม้าตราส่วนวดัแบบ rating scale 5 
ระดบั ตามแนวคิคมาตราวดัของ Likert’s scale โดยใหผู้ต้อบแบบประเมินเพื่อประเมินรูปแบบ 
ภาวะผูน้ าโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัภาวะผูน้ า ดงัน้ึ 

คะแนน 5 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยท่ีสุด 
ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ใชม้าตราส่วนวดัแบบ Rating scale 5 คะแนน 

1 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ยท่ีสุด 

ล ำดับ อ ำเภอ จ ำนวน จ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง 
1 เมืองนครปฐม 907 199 
2 ดอนตูม 296 65 
3 ก าแพงแสน 623 136 

รวม  1,826 400 
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ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินของเฉลิมชยั 
กิตติศกัค์ินาวิน 

ลกัษณะของค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิค ใชม้าตราส่วนวดัแบบ rating scale 5ระดบั 
ตามแนวคิคมาตราวคัของ Likert’s scale โดยใหผู้ต้อบแบบประเมินเพื่อประเมินความคิด 
สร้างสรรคข์องบุคคล โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน คงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุต 
คะแนน 4 หมายถึง ค าถามขอ้ นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิดเห็นของท่านนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ค าถามขอ้นั้นตรงกบัความคิคเห็นของท่านนอ้ยท่ีสุค 
เกณฑ์กำรประเมินผล  
 

ตารางท่ี 5 ตารางการแบ่งเกณฑก์ารวดัระดบัความคิดเห็น 
 

ระดับควำมคดิเห็น ค ำถำมเชิงบวก ค ำถำมเชิงลบ 
                 มากท่ีสุด 5 1 
                 มาก 4 2 
                 ปานกลาง 3 3 
                 นอ้ย 2 4 
                 นอ้ยท่ีสุด 1 5 
 

1. การวดัระดบัตวัแปรต่างๆ คือ รูปแบบภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนนของผูต้อบแบบประเมิน ซ่ึงไดม้าจากการน า
คะแนนรวมของแต่ละตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้มาหารดว้ยจ านวนขอ้ค าถามของ
แบบประเมินแต่ละตวัแปรเพื่อปรับค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีจ  านวนขอ้
ค าถามไม่เท่ากนัให้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วงเดียวกนั คือ มีค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 5 
คะแนน จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มระดบัสูงมาก กลุ่มระดบัสูง 
กลุ่มระดบัปานกลาง กลุ่มระดบัต ่า และกลุ่มระดบัต ่ามาก โดยแบ่งช่วงแต่ละ
ระดบัดว้ยวิธีหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นและใชสู้ตรการหาความกวา้งของ
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อนัตรภาคชั้นดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญูัชา, 2547 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัค์ิ
นาวิน, 2552) 

 
                     
 
                

                พิ สัย 
อนัตรภาคชั้น                =                                       จ  านวน ชั้น 

 
                                     =                          คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

จ านวน ชั้น 
หลกัการวดัระดบัของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรต่างๆ ใชเ้กณฑก์าร

ประมาณค่า ดงัน้ี 
                             (คะแนนสูงสุด –คะแนนต ่าสุด)                =            (5- 1) = 4           =     4 
                              จ  านวนระดบัการวดัท่ีตอ้งการ                                      5                          5 
                                                                                             = 0.8  คือความกวา้งของชั้น 

 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.80 หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 ถึง 2.60 หมายความวา่ มีความส าคญูัอยูใ่นระดบัต ่า  
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 ถึง 3.40 หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 ถึง 4.20 หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัสูง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 ถึง 5.00 หมายความวา่ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัสูงมาก 
2. เกณฑใ์นการก าหนดระดบัความสมัพนัธ์จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั เป็น 

ดงัน้ี (พรเพญ็ เพชรสุขสิริ, 2544; ศิริชยั กาญูจนวาสี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข, 2551 
อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2552) 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0 ถึง.29 มีระดบัความสัมพนัธ์ต ่า 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์.30 ถึง.70 มีระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์.71 ถึง 1.00 มีระดบัความสัมพนัธ์สูง 
ส่วนเคร่ืองหมาย + หรือ-แสคงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ คือ ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
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สหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายถึง ขอ้มูลทั้งสองมีทิศทางของความสมัพนัธ์เพิ่มหรือลดตามกนั ส่วนถา้
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เป็นลบ หมายถึง ขอ้มูลทั้งสองมีทิศทาง ของความสมัพนัธ์เพิ่มหรือลด
ตรงขา้มกนั 
 
 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบประเมินของ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวินท่ีผา่นการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแบบประเมินดงักล่าวมาใชใ้นงานวิจยัน้ี โดยการน ามาตรวจสอบคุณภาพ
อีกคร้ังหน่ึงดว้ยการหาค่าความเช่ือถือได ้ 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลารวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัแจกแบบประเมินให้แก่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจงัหวดั
นครปฐมโดยกระจายไปทุกโรงเรียนตามสดัส่วนท่ีก าหนดสดัส่วนไว ้
 2. ผูว้ิจยัเก็บและตรวจสอความสมบูรณ์ถูกตอ้งของแบบประเมิน เพื่อน าไปวิเคราะห์ ทาง
สถิติต่อไป 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม พ.ศ.
2556  
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 8.1 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการตรวจสอบทีละแบบประเมิน เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง
ของค าตอบในแต่ละประเดน็ พร้อมทั้งท าการก าหนดรหสั เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณทางสถิติ โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Statistic  Package For Social Science – SPSS 
 8.2 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของ
ตวัอยา่ง เพื่อจ าแนกลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัต าแหน่ง ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อตัราเงินเดือน ประสบการณ์การท างานทั้งหมด และประสบการณ์
ท างานในโรงเรียน 
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 8.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
คะแนน ในการจ าแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบภาวะผูน้ า 
และ ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
 8.4 การทดสอบค่าที (t – test ) ใชเ้พื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม 
 8.5 ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป แบะในการทดสอบมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะใชว้ิธีการทดสอบ
รายคู่ของเชฟเฟ่(Scheffe) 
 8.6 ค่าสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation) ใชว้เิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการนาํเสนอผลการวิจยั เร่ืองความสมัพนัธ์ ระหวา่งรูปแบบภาวะ

ผูน้าํกบัความคิดสร้างสรรคข์องครูในสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 แบ่งการรายงานผลการศึกษาและนาํเสนอเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 1. การศึกษาเชิงพรรณนา 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

 3. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 4. การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 

การศึกษาเชิงพรรณนา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชแ้บบประเมินเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั จากการเก็บขอ้มูลของ

บุคลากรทางการศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 411 คน ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6 คุณลกัษณะส่วนบุคคล  

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล   จาํนวน   ร้อยละ 

เพศ     

  ชาย 176 42.8 

  หญิง 213 51.8 

รวม 389 94.6 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล   จาํนวน   ร้อยละ 

อาย ุ     

  20-29 80 19.5 

  30-39 70 17.0 

  40-49 50 12.2 

  50 ปีข้ึนไป 210 51.1 

รวม 410 99.8 

ระดบัการศึกษา     

  ปริญญาตรี 380 92.4 

  ปริญญาโท 27 6.6 

รวม 407 99.0 

ระดบัตาํแหน่งงาน     

  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 6 1.5 

  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 1.2 

  ขา้ราชการ 317 77.1 

  พนกังานราชการ 20 4.9 

  บุคลากรทางการศึกษา 61 14.8 

  อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 411 100.0 

สถานะภาพ     

  โสด 147 35.8 

  สมรส 233 56.7 

  หมา้ย 14 3.4 

  หยา่ 14 3.4 

รวม 408 99.3 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล   จาํนวน   ร้อยละ 

ขนาดโรงเรียน     

  ขนาดเลก็ 1-120 คน 133 32.4 

  ขนาดกลาง 121-600 คน 265 64.5 

  ขนาดใหญ่ 601-500 คน 11 2.7 

รวม 409 99.6 

ประสบการณ์ในการเป็นครู     

  ประสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี 90 21.9 

  ประสบการณ์ 5-10 ปี  45 10.9 

  ประสบการณ์ 11-20 ปี 64 15.6 

  ประสบการณ์ 21-30 ปี 126 30.7 

  ประสบการณ์มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 85 20.7 

รวม 410 99.8 

เงินเดือน     

  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 22 5.4 

  10,001-20,000 บาท 103 25.1 

  20,001-30,000 บาท 45 10.9 

  30,001-40,000 บาท 81 19.7 

  40,001-50,000 บาท 122 29.7 

  มากกวา่ 50,000 ข้ึนไป 36 8.8 

รวม 409 99.6 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง คุณลกัษณะ    

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน สถานภาพ   ขนาดโรงเรียน 

ประสบการณ์ในการเป็นครู และอตัราเงินเดือน 
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 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 213 คน และเพศชาย จาํนวน     

176 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และ 42.8 ตามลาํดบั  

 อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ50 ปีข้ึนไป  จาํนวน 210 คน รองลงมาอาย ุ 20-29 ปี 

จาํนวน 80 คน อาย ุ30-39 ปี จาํนวน 70 คน และอาย ุ40-49 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1, 19.5, 

17.0 และ 12.2 ตามลาํดบั  

 ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 380 คน 

รองลงมาการศึกษาระดบัปริญญาโท 27 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 และ 6.6 ตามลาํดบั  

 ระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ 317 คน รองลงมาคือ

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 61 คน พนกังานราชการ จาํนวน 20 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 6 

คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 5 คน และอ่ืนๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1, 14.8, 1.5, 1.2, 

1.6, 1.5 และ 0.5 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จํานวน 233 คน 

รองลงมาโสดจาํนวน 147 คน หมา้ย จาํนวน 14 คน และหยา่ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7, 35.8, 

3.4 และ 3.4 ตามลาํดบั  

 ขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนส่วนใหญ่ มีขนาดกลาง 121-600 คน จาํนวน 265 

รองลงมามีขนาดเลก็ 1-120 คน จาํนวน 133 คน และขนาดใหญ่ 601-500 คน จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 64.5, 32.4 และ 2.7 ตามลาํดบั 

 ประสบการณ์ในการเป็นครู พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็นครู 21-

30 ปี จาํนวน 126 คน รองลงมาประสบการณ์ตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 90 คน ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีข้ึน

ไป จาํนวน 85 คน ประสบการณ์ 11-20 ปี จาํนวน 64 คน และประสบการณ์ 5-10 ปี จาํนวน 45 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.7, 21.9, 20.7, 15.6 และ 10.9 ตามลาํดบั 

 อตัราเงินเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอตัราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท จาํนวน 

122 คน รองลงมาอตัราเงินเดือน 10,001-20,000 บาท จาํนวน 103 คน อตัราเงินเดือน 30,001-40,000 

บาท จาํนวน 81 คน อตัราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 45 คน อตัราเงินเดือน มากกว่า 50,000 

ข้ึนไป จาํนวน 36 คน และอตัราเงินเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7, 25.1, 

19.7, 10.9, 8.8 และ 5.4 ตามลาํดบั 
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 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัแสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวั

แปรต่างๆ คือ ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

(Transactional Leadership) และความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้าํ 

 

ภาวะผูน้าํ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบั 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 3.70 0.71 สูง 

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 4.32 0.32 สูง 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า บุคลากรทางการศึกษารับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน อยูใ่นระดบัสูง

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .71  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัสูงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32  

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย S.D ระดบั 

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 4.26 0.48 สูง 

 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อยู่ใน

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .48 

 

 

การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่าง 

 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาคุณสมบติัส่วนบุคคลกบัการ

รับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ  
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 สมมติฐานที่ 1 คุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แตกต่าง

กนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามเพศ 

        

ภาวะผูน้าํ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

 (n=176) 

หญิง 

 (n=213) 

mean S.D mean S.D 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 3.74 0.7 3.68 0.724 0.795 0.427 

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 4.33 0.295 4.31 0.52 0.272 0.082 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 ตารางท่ี 7 ผูว้ิจยัวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามเพศ โดยการ

ใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

แตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ แตกต่าง

กนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอาย ุ

 

ภาวะผู้นํา 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS. F Sig. 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.633 3 0.544 1.075 0.36 

ภายในกลุ่ม 203.662 402 0.507     

รวม 205.295 405       

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.15 3 0.05 0.499 0.683 

ภายในกลุ่ม 40.072 401 0.1     

รวม 40.222 404       

 

 ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ จาํแนกตามอาย ุ พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั  

 

 สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบภาวะ

ผูน้าํ แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ภาวะผู้นํา 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.411 2 2.205 4.408 0.063 

ภายในกลุ่ม 200.613 401 0.5     

รวม 205.023 403       

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.476 2 0.238 2.395 0.092 

ภายในกลุ่ม 39.746 400 0.099     

รวม 40.222 402       

 

 ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีภาวะ

ผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง ไม่แตกต่างกนั  

 

 สมมติฐานที่ 1.4 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน 

 

ภาวะผู้นํา 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.092 5 1.418 2.864* .015 

ภายในกลุ่ม 198.602 401 0.495     

รวม 205.694 406       

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.24 5 0.048 0.479 0.792 

ภายในกลุ่ม 40.011 400 0.1     

รวม 40.251 405       

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงาน

ต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่ง

งานต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไป

ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงานโดย

วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ภาวะผู้นํา 
ระดบั

ตาํแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 

ผูบ้ริหาร

สถาน 

ศึกษา 

รองผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ขา้ราช

การ 

พนกังาน

ราชการ 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

อ่ืน ๆ 

ภาวะผูน้าํ

แบบ

แลกเปล่ียน 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

4.27   .93*         

รองผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

3.33  -.93*           

ขา้ราชการ 3.65          -.28*   

พนกังาน

ราชการ 

3.73             

บุคลากร

ทางการศึกษา 

3.93     .28*       

อ่ืนๆ 4.33             

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน โดยวิธีการทดสอบ

รายคู่ของ LSD พบวา่  

 ภาวะผู ้นําแบบแลกเปล่ียน  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตําแหน่งงานผู ้บริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานรอง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .93 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทาง

การศึกษามีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ 

เท่ากบั .28 
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 สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูแตกต่างกนั มีการ

รับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูแตกต่างกนัมีการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้าํ แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ และความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตาม

ประสบการณ์ในการเป็นครู 

 

ภาวะผู้นํา 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.933 4 0.733 1.453 0.216 

ภายในกลุ่ม 202.362 401 0.505     

รวม 205.295 405       

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.269 4 0.067 0.673 0.611 

ภายในกลุ่ม 39.929 400 0.1     

รวม 40.197 404       

 

 ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของการรับรู้

รูปแบบภาวะผูน้ํา จาํแนกตามประสบการณ์ในการเป็นครู พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ในการเป็นครูต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่

แตกต่างกนั  

 

 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาคุณสมบติัส่วนบุคคลกบั

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
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 สมมติฐานที่ 2 คุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกันมีความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2.1 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคลแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามเพศ 

        

ความคดิสร้างสรรค์ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

 (n=176) 

หญิง 

 (n=213) 

mean S.D mean S.D 

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 4.29 0.485 4.24 0.487 1.052 0.293 

 

 ตารางท่ี 13 ผูว้ิจยัวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามเพศ โดย

การใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่ 2.2 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคลแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามอาย ุ

 

ความคดิสร้างสรรค์ 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS. F Sig. 

ความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 3.461 3 1.154 5.119** .002 

ภายในกลุ่ม 89.47 397 0.225     

รวม 92.931 400       

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 ตารางท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามอายุ โดยวิธีการ

ทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ความคดิสร้างสรรค์ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 

20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีข้ึนไป 

ความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล 

20-29 ปี 4.36   .23* .26*   

30-39 ปี 4.14 -.23*     -.16* 

40-49 ปี 4.10 -.26*     -.20* 

50 ปี ข้ึนไป 4.30   .16* .20*   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 ตารางท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคล โดยวิธีการ

ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคล

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ30-39 ปี เท่ากบั .23 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ

40-49 ปี เท่ากบั .26 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 

มีความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ30-39 ปี เท่ากบั .16 และมากกวา่

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ40-49 ปี เท่ากบั .20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 สมมติฐานที่  2.3 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคลแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.917 2 0.458 1.991 0.138 

ภายในกลุ่ม 91.144 396 0.23     

รวม 92.06 398       

 

 ตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไม่แตกต่างกนั  

 

 สมมติฐานที่ 2.4 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตาํแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลแตกต่างกนัหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 3.387 5 0.677 2.995* .011 

ภายในกลุ่ม 89.548 396 0.226     

รวม 92.935 401       

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่ง

งานต่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ผูว้ิจยัจึงได้

นาํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน

โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ความคดิ

สร้างสรรค์ 

ระดบั

ตาํแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 

ผูบ้ริหาร

สถาน 

ศึกษา 

รองผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ขา้ราช

การ 

พนกังาน

ราชการ 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

อ่ืน ๆ 

ความคิด

สร้างสรรค์

ของบุคคล 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

4.63     .41*     .93* 

รองผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

4.20             

ขา้ราชการ 4.22  -.41*        -.19*   

พนกังาน

ราชการ 

4.31             

บุคลากร

ทางการศึกษา 

4.42     .19*     .72* 

อ่ืนๆ 3.70  -.93*        -.72*   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคล โดยวิธีการ

ทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่  

 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตาํแหน่งงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงาน

ขา้ราชการ เท่ากบั .41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ  เท่ากบั .93  และ
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บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ เท่ากบั .19 และมากกว่าบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ  เท่ากบั .72 

 

 สมมติฐานที่ 2.5 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูแตกต่างกัน มี

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูแตกต่างกนัมีความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามประสบการณ์ในการเป็นครู 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 5.962 4 1.491 6.796*** .000 

ภายในกลุ่ม 86.856 396 0.219     

รวม 92.818 400       

*** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

 

 ตารางท่ี 19  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉล่ียของความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามประสบการณ์ในการเป็นครู พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ในการเป็นครูต่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ .001 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดงัน้ี 

 

 



99 

ตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล จาํแนกตามประสบการณ์ในการ

เป็นครูโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์

ในการเป็นครู 
ค่าเฉลีย่ 

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 

ตํ่ากวา่ 

5 ปี 

5 – 10 

ปี 

11 -20 

ปี 

21 -30 

ปี 

มากกวา่ 

30 ปี 

ความคิดสร้างสรรค ์

ของบุคคล 

ประสบการณ์

ตํ่ากวา่ 5 ปี 

    .28* .32*   .15* 

5 – 10 ปี    -.28*      -.25*   

11 -20 ปี    -.32*      -.28*  -.17* 

21 -30 ปี     .25* .28*     

ประสบการณ์

มากกวา่ 30 ปี 

   -.15*   .17*     

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

 ตารางท่ี 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคล โดยวิธีการ

ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูตํ่ากว่า 5 ปี มี

ความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 5-10 ปี 

เท่ากบั .28 ประสบการณ์ในการเป็นครู 11-20 ปี เท่ากบั .32 และประสบการณ์ในการเป็นครูมากกว่า 30 

ปี เท่ากบั .15 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 21-30  ปี มีความคิดสร้างสรรคข์อบ

บุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 5-10 ปี เท่ากบั .25 ประสบการณ

ในการเป็นครู 11-20 ปี เท่ากบั .28 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูมากกว่า 

30 ปี มีความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 

11-20 ปี เท่ากบั .17 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบภาวะผูน้าํ และความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกระหวา่งกนั 

 ผูว้ิจัยทดสอบสมมติฐาน รูปแบบภาวะผูน้ํา จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระกว่างกันกับ

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 23 ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํ กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 

ตวัแปร Mean SD. TSL TFL 

TSL 3.7 0.71     

TFL 4.32 0.32 .300**   

IC 4.26 0.48 .333** .492** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 TSL หมายถึง ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

 TFL หมายถึง ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง    

 IC หมายถึง ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 

 จากตารางท่ี 21 พบว่า ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .333 

และภาวะผูน้ําแบบเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนับสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 กับ

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .492 
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การศึกษาปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความคดิสร้างสรรค์ของบุคคล 

 สมมติฐานที ่4 รูปแบบภาวะผูน้าํมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 ผูว้ิจยัทดสอบสมมติฐาน รูปแบบภาวะผูน้าํ มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล

หรือไม่ มีตวัแปรใดท่ีสามารถทาํนายความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลได ้โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 

ตวัแปร B   Beta t R2 change 

ค่าคงท่ี 0.969     3.429**  

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง   0.647  0.429 9.505** 0.238 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 0.133  0.197 4.374** 0.036 

Multiple R=.523 R2=.273   Adjust R2=.269 F=73.477**  

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 22  แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบมี

ขั้นตอน (Stepwise) พบว่า ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล มีเพียงสองตวัแปร 

คือ ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง มีค่า Beta เท่ากบั .429 มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .647 หมายถึง ถา้มีการ

รับรู้ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลเพิ่มข้ึน .647 

หน่วย และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มีค่า Beta เท่ากบั .197 มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .133 หมายถึง ถา้มี

การรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลเพิ่มข้ึน 

.133หน่วย ทั้งสองตวัแปรสามารถอธิบายความผนัแปรหรืออาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคลได้ถึงร้อยละ 27.3 หรือ R2 เท่ากบั .273 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถแสดง

สมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ไดด้งัน้ี 

 

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล   =  .969 + .647(ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง + .133 (ภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน)    
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลการวจัิย  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ํากับความคิดสร้างสรรค์ของครูใน

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรทางการศึกษาสังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวดันครปฐม จาํนวน 411 คน การ

วิเคราะห์ขอ้มูล นาํเสนอผลการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ซ่ึง

สามารถสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในการศึกษาดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชแ้บบประเมินเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั จากการเก็บขอ้มูลของ

บุคลากรทางการศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 411 คน ไดผ้ลดงัน้ี 

 1.1 การศึกษาเชิงพรรณนา 

 คุณลกัษณะส่วนบุคคลบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 มี

อาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.1 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.5 ระดบัตาํแหน่ง

งานเป็นขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 77.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.7 ขนาดโรงเรียนส่วนใหญ่ 

มีขนาดกลาง 121-600 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีประสบการณ์ในการเป็นครู 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

30.7 มีอตัราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 

 บุคลากรทางการศึกษารับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .71  ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .32  
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 บุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .48 

 1.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง 

 1.2.1 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

จาํแนกตามคุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการเป็นครู พบวา่ 

 บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และ

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั 

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั 

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 

และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั  

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตําแหน่งงานต่างกันจะมีภาวะผู ้นําแบบ

เปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํ

แบบแลกเปล่ียน แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่าง

รายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานรอง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .93 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทาง

การศึกษามีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ 

เท่ากบั .28  

  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียน และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างกนั  

 1.2.2 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

จาํแนกตามคุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการเป็นครู พบวา่ 

 บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไม่

แตกต่างกนั 
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 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .01 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบ

รายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ20-29 ปี มีความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่า

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ30-39 ปี เท่ากบั .23 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ40-49 ปี 

เท่ากบั .26 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุ 50 ปี ข้ึนไป มี

ความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ30-39 ปี เท่ากบั .16 และมากกว่า

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอาย ุ40-49 ปี เท่ากบั .20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคลไม่แตกต่างกนั  

 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัจะมีความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่

โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงาน

ขา้ราชการ เท่ากบั .41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ เท่ากบั .93 และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ เท่ากบั .19 และมากกว่าบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ เท่ากบั .72 

  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครูต่างกันจะมีความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .001 ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปทดสอบหาความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการ

เป็นครูตํ่ากว่า 5 ปี มีความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ใน

การเป็นครู 5-10 ปี เท่ากบั .28 ประสบการณ์ในการเป็นครู 11-20 ปี เท่ากบั .32 และประสบการณ์ใน

การเป็นครูมากกว่า 30 ปี เท่ากบั .15 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 21-30  ปี มี

ความคิดสร้างสรรคข์อบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู 5-10 ปี 

เท่ากบั .25 ประสบการณ์ในการเป็นครู 11-20 ปี เท่ากบั .28 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์

ในการเป็นครูมากกว่า 30 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ในการเป็นครู 11-20 ปี เท่ากบั .17 
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 1.3 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .333 และภาวะผูน้าํแบบ

เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กบัความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .492 

 1.4 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า มีเพียงสองตวั

แปร คือ ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง มีค่า Beta เท่ากบั .429 มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .647 หมายถึง ถา้มี

การรับรู้ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลเพิ่มข้ึน 

.647 หน่วย และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มีค่า Beta เท่ากบั .197 มีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .133 หมายถึง 

ถา้มีการรับรู้ภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย จะทาํให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

เพิ่มข้ึน .133หน่วย ทั้งสองตวัแปรสามารถอธิบายความผนัแปรหรืออาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลไดถึ้งร้อยละ 27.3 หรือ R2 เท่ากบั .273 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

2. การอภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํกบัความคิดสร้างสรรคข์อง

ครูในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวดันครปฐม มี

ประเดน็ท่ีนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 คุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ท่ีแตกต่างกนั จะมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ 

และความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั 

1. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติส่วนบุคคล กับความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล 

  1.1 ด้านเพศ บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงจากงานวิจยัทั้งในประเทศ และต่างประเทศพบว่าความคิดสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมไม่พบความ

แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง (กรมวิชาการ 2543) สอดคลอ้งกบั Guilford (1950) พบว่าเพศ

หญิงกบัเพศชายมีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
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  1.2 ด้านอายุ บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลแตกต่างกนั  

ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของ Kirton (1996) ท่ีไดร้วบรวมงานวิจยัหลายช้ิน และพบว่าในช่วงกลุ่มอายท่ีุ

แตกต่าง ไม่ไดมี้รูปแบบความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั และขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ อลิสา พรหม

โชติชยั (2553) ก็พบว่า ผูป้ฏิบติังานของบริษทัธุรกิจโฆษณาแห่งหน่ึงท่ีมีอายตุ่างกนั มีรูปแบบความคิด

สร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 

  1.3 ด้านระดับการศึกษา บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ อารี รังสินันท์ (2528) พบว่านักเรียนท่ีมีระดบั

การศึกษาสูงมกัมีระดบัความคิดสร้างสรรคต์ั้งแต่สูงจนถึงตํ่า แต่คนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่าส่วนใหญ่จะมี

ความคิดสร้างสรรคต์ ํ่า 

  1.4 ด้านระดับตําแหน่งงาน บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั มีความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล แตกต่างกัน กล่าวคือ บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับตาํแหน่งงานผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ เท่ากบั 

.41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ  เท่ากบั .93  และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลมากกว่าบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ เท่ากบั .19 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบั

ตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ  เท่ากบั .72 ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อลิสา พรหมโชติชยั (2553) ท่ีพบว่า 

ผูป้ฏิบติังานของบริษทัธุรกิจโฆษณาแห่งหน่ึงท่ีมีตาํแหน่งต่างกัน มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่

แตกต่างกนั 

  1.5 ด้านประสบการณ์ในการเป็นครู บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนั มี

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกนั อาจเกิดจากพื้นฐานการศึกษา อายุ และตาํแหน่งงาน ท่ี

ต่างกนั ทาํให้แต่ละบุคคลมีความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ อลิสา 

พรหมโชติชยั (2553) พบว่าผูป้ฏิบติังานของบริษทัโฆษณาแห่งหน่ึง ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมี

รูปแบบความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
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2. การศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างของคุณสมบัติส่วนบุคคล กบัการับรู้รูปแบบภาวะผู้นํา 

  2.1 ด้านเพศ  บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีการรับรู้รูปแบบภาวะผู ้นํา  ซ่ึง

ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนไม่แตกต่างกนั 

  2.2 ด้านอายุ บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ซ่ึงประกอบดว้ยภาวะ

ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนไม่แตกต่างกนั 

 2.3 ด้านระดับการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํ

แบบแลกเปล่ียน ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลไม่แตกต่างกนั  

 2.4  ด้านระดับตําแหน่งงาน  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีการรับรู้รูปแบบ

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนแตกต่างกนั กล่าวคือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานรอง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .93 และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานบุคลากรทาง

การศึกษามีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานขา้ราชการ 

เท่ากบั .28 

  2.5 ด้านประสบการณ์ในการเป็นครู บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นครู แตกต่าง

กนัจะมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้าํ ซ่ึงประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปล่ียนไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานที่ 2 รูปแบบภาวะผูน้ํา และความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ระหวา่งกนั 

  ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 กบัภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และดา้นภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนสอดคลอ้งกบั Feng Wei, 

Xei Yuan and Yang Di (2007) ศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน การเสริมสร้าง

พลงัดา้นจิตวิทยา และการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ มีผลต่อการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลการวิจยั ช้ีใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนจะส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการ

สร้างความคิดสร้างสรรคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ีผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั สมยศ นาวีการ (2543) 

กล่าวว่า ความเป็นผูน้าํแบบแลกเปล่ียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่เพียงพอต่อความมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่

ความเป็นผูน้าํทั้งแบบเปล่ียนแปลง และแบบแลกเปล่ียน จะมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์าร 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bass (1998) ท่ีกล่าวว่า “ผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง เป็นตวัอยา่งท่ีดี เป็นพี่เล้ียง

ของคนในองคก์าร และเป็นผูส้อนงานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มุ่งเนน้การปรับตวั และการเปล่ียนแปลง 
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โดยมุ่งเนน้วตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ และพนัธกิจขององคก์าร แสดงใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

จะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เม่ือใชภ้าวะผูน้าํการแลกเปล่ียนร่วมดว้ยนัน่เอง ไม่สอดคลอ้งกบั อมัพล ชู

สนุก (2552) พบว่า ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนสภาพของซีอีโอมีอิทธิพล

ทางตรงดา้นบวก ต่อวฒันธรรมท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค ์วฒันธรรมการมุ่งเนน้ความรู้สึกเป็นกลุ่ม 

และวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นการมีนวตักรรม งานวิจัยของ นุชา สระสม (2552) พบว่าภาวะผูน้ําการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้างสรรค ์

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1  ข้อเสนอแนะในการบริหาร 

   จากผลการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยัขา้งตน้ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํ กบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ของบุคลากรทางการศึกษาสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะแนวทางในการ

บริหารสาํหรับปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาระบบการบริหารภายในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพต่อไปใน

อนาคต ดงัน้ี 

  3.1.1 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลโดยภาพรวม ของบุคลากรทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม อยู่ใน

ระดบัสูง รวมทั้งมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และการรับรู้ภาวะผูน้าํ

แบบเปล่ียนแปลง  แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเน้นการคล้อยตามความคิดเห็นของ

ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั และความกา้วหน้าในการทาํงาน จึงเป็นประโยชน์

สําหรับผูบ้ริหารในการวางแผนพฒันาองคก์ารให้เกิดความกา้วหน้า และความคิดสร้างสรรค ์ก่อเกิด

นวตักรรมใหม่ๆ โดยการพฒันา สนบัสนุน และใชก้ารบริหารของภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนควบคู่กบั

การพฒันาบุคลากร เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 

   3.1.2 การพฒันาทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั ดงันั้นควรมีการส่งเสริม พฒันา

บุคลากร หรือเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีสนับสนุนความคิดสร้างสรรค ์การให้อิสระในการ

ทาํงานรวมถึงการทาํงานท่ีทา้ทาย และผูน้าํควรมี ส่วนร่วมในการพฒันาพนกังานอย่างใกลชิ้ด และ

ต่อเน่ือง เช่น การใหร้างวลัตามสถานการณ์ การเขา้ไป มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา เพราะปัจจยัต่างๆ 

ดงักล่าวลว้นแต่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์ของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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   3.1.3 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรให้อยู่ในองค์การ และมีความเต็มใจอุทิศตนใน       

การทาํงาน มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริม

สนบัสนุนการทาํงานของบุคลากรโดยใชห้ลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และเนน้บุคคลเป็นสาํคญั 

อีกทั้ ง  การดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร เพื่อเป็นการสนับสนุนด้าน

ความกา้วหนา้ของบุคลากร 

   3.1.4 ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาควรสนบัสนุนใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเอง โดยมีการ

อบรมในทกัษะดา้นต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้ และต่อเติมความคิดสร้างสรรค์

ของพนกังาน 

 3.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

   การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบประเมินเป็นเคร่ืองมือ 

การวิจยั และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การพยากรณ์

ระดบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอย และการทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของระดบัความคิดสร้างสรรคก์บัขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในท่ีน้ี ไดแ้ก่ บุคลากร

ทางการศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จงัหวดันครปฐม โดยเกบ็

ขอ้มูลจาก บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จงัหวดันครปฐม จาํนวนทั้งหมด 411 คน ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปเป็นแนวทางเพิ่มเติมสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

ดงัน้ี 

  3.2.1 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใช้

การวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวางแผนพัฒนาองค์การให้เกิด

ความกา้วหนา้ และความคิดสร้างสรรค ์ก่อเกิดนวตักรรมใหม่ๆ โดยการพฒันา สนบัสนุน และใชก้าร

บริหารของภาวะผูน้ําแบบแลกเปล่ียนควบคู่กับการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพิ่มศกัยภาพด้านความคิด

สร้างสรรคข์องบุคคล 

 3.2.2 การวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายงานวิจยัเพิ่มเติมไปยงัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จงัหวดันครปฐม เพื่อให้เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และคุณลกัษณะส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลอยา่งครอบคลุมมากข้ึน 



110 

  3.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น 

แรงจูงใจ เชาวปั์ญญา ความพึงพอใจในงาน นวตักรรม เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะมีขอ้คน้พบอีกหลายประการท่ีมี

ประโยชน์ต่อการวิจยั การศึกษา และองคก์าร 

  3.2.4 ควรมีการศึกษาและพฒันาแบบประเมินความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลให้เป็น

มาตรฐาน และสร้างเกณฑม์าตรฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารองคก์าร และการพฒันาทรัพยากร

บุคคลในประเทศไทย เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรคแ์ละบูรณา

การ ตลอดจนพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อความอยูร่อดขององคก์ารต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้มูลบุคลากรสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลบุคลากรสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 

ลาํดับ โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 วดับ่อนํ้าจืด(ขยายโอกาส) 13 

2 วดัสองหอ้ง(ขยายโอกาส) 13 

3 วดัลาดหญา้ไทร(ขยายโอกาส) 12 

4 บา้นหนองกะโดน(ขยายโอกาส) 15 

5 วดัลาํเหย(ขยายโอกาส) 15 

6 วดัหนองโพธ์ิ(ขยายโอกาส) 15 

7 วดัธรรมศาลา(ขยายโอกาส) 31 

8 วดันิยมธรรมวราราม(ขยายโอกาส) 16 

9 วดัทพัหลวง(ขยายโอกาส) 19 

10 วดัหนองศาลา(ขยายโอกาส) 20 

11 วดัสระส่ีมุม(ขยายโอกาส) 24 

12 วดัตะโกสูง(ขยายโอกาส) 12 

13 วดัตากอ้ง(ขยายโอกาส) 23 

14 วดัพระประโทณเจดีย(์ขยายโอกาส) 24 

15 วดัเกาะวงัไทร(ขยายโอกาส) 37 

16 วดัทะเลบก(ขยายโอกาส) 17 

17 วดัวงันํ้ าเขียว(ขยายโอกาส) 26 

18 บา้นหนองงูเหลือม(ขยายโอกาส) 29 

19 วดักงลาด(ขยายโอกาส) 17 

20 บา้นหนองบอน 1 

21 วดัพระปฐมเจดีย ์ 85 

22 วดัดอนเสาเกียด 3 

23 อนุบาลนครปฐม 84 

24 บา้นทุ่งหวัพรหม 3 

25 วดัแหลมมะเกลือ 3 

26 วดัสามควายเผอืก 15 



 118 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ลาํดับ โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

27 บา้นหนองขาหยัง่ 4 

28 วดัลาดหญา้แพรก 4 

29 วดัลาํลูกบวั 4 

30 วดัสุขวราราม 4 

31 วดัหนองดินแดง 4 

32 อนุบาลกาํแพงแสน 40 

33 บา้นดอนซาก 5 

34 บา้นหนองพงเลก็ 5 

35 วดัลาดปลาเคา้ 17 

36 บา้นออ้กระทิง 16 

37 วดัหนองจิก 5 

38 วดัสระกะเทียม 13 

39 วดัหว้ยม่วง 7 

40 บา้นหนองปากโลง 7 

41 บา้นรางอีเมย้ 6 

42 วดัหนองเสือ 14 

43 บา้นคลองยาง 8 

44 บา้นหนองไมง้าม 8 

45 ละเอียดอุปถมัภ ์ 8 

46 วดักาํแพงแสน 8 

47 วดัทุ่งพิชยั 8 

48 วดัสระส่ีมุม 8 

49 วดัสามง่าม 40 

50 บา้นหนองกร่าง 8 

51 วดับา้นยาง 8 

52 บา้นดอนทอง 9 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ลาํดับ โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

53 วดัประชาราษฎร์บาํรุง 9 

54 บา้นหนองพงนก 9 

55 ประถมฐานบินกาํแพงแสน 54 

56 วดัไผล่อ้ม 36 

57 วดับา้นหลวง 16 

58 อิทรศกัด์ิศึกษาลยั 15 

59 วดัวงัตะก ู 20 

60 วดัดอนยายหอม 25 

61 วดัใหม่ดอนทราย 3 

62 เมืองเก่ากาํแพงแสน 2 

63 วดัทุ่งกระพงัโหม 3 

64 บา้นแจงงาม 5 

65 บา้นหนองโสน 8 

66 บา้นบวัแดง 8 

67 วดัวงัเยน็ 8 

68 วดัหนองกระทุ่ม 8 

69 วดัใหม่หว้ยลึก 8 

70 บา้นสระนํ้าสม้ 9 

71 บา้นหว้ยรางเกตุ 10 

72 วดัดอนเตาอิฐ 10 

73 วดัปลกัไมล้าย 10 

74 วดัหุบรัก 20 

75 วดัหว้ยพระ 6 

76 วดัโพรงมะเด่ือ 24 

77 บา้นคอวงั 1 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลาํดับ โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

78 วดัราษฏร์วราราม 6 

79 บา้นตน้สาํโรง 6 

80 บา้นทุ่งนอ้ย 5 

81 บา้นมาบแค 6 

82 บา้นรางมูก 3 

83 บา้นลาํพยา 9 

84 บา้นสามแกว้ 5 

85 บา้นสามคัคี 6 

86 บา้นหนองแก 3 

87 บา้นหลกัเมตร 5 

88 บา้ยหว้ยขวาง 4 

89 บา้นแหลมกะเจา 5 

90 บา้นออ้กระทุง 3 

91 บา้นดอนขนาก 4 

92 วดัท่าเสา 10 

93 วดัทุ่งผกักดู 4 

94 วดัทุ่งรี 9 

95 วดับางแขม 11 

96 วดัปทุมทองสุทธาราม 9 

97 วดัพะเนียงแตก 10 

98 วดัม่วงตารศ 14 

99 วดัศาลาตึกสิทธิชยัวิศาล 12 

100 วดัหว้ยผกัชี 5 

101 บา้นไร่ตน้สาํโรง 5 

102 วดัทุ่งสีหลง 4 

103 วดัรางปลาหมอ 4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

 

ลาํดับ โรงเรียน จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

104 บา้นบ่อพลบั 3 

105 หลวงพอ่แช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ 14 

106 บา้นรางมะเด่ือ 8 

107 บา้นบ่อนํ้าพ ุ 10 

108 บา้นหนองขาม 9 

109 บา้นหนองเขมร 9 

110 วดัหนองปลาไหล 7 

111 บา้นลาํท่าโพ 6 

112 บา้นใหม่ 6 

113 วดัหนองกระพี้ 6 

114 บา้นหวัถนน 5 

115 บา้นคลองตนั 4 

116 บา้นหนองหิน 4 

117 วดัไร่แตงทอง 4 

118 วดัเลาเต่า 8 

119 วดัศรีวิสารวาจา 8 

120 วดัสระพงั 8 

121 วดัโพธ์ิงาม 8 

121 วดัทพัยายทา้ว 9 

122 บา้นนาสร้าง 5 

123 วดัหวา้เอน 7 

124 บา้นปากหวา้ 2 

125 บา้นดอนกลาง 1 

 รวมทั้งหมด 1,826 
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ภาคผนวก ข 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ี  2 
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มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน รอบที ่ 2 

โดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีมาตรฐานทั้งหมด 14

มาตรฐานแบ่งออกเป็น 3  ดา้น ดงัน้ี มาตรฐานดา้นผูเ้รียนมี  7 มาตรฐาน มาตรฐานดา้นครู มี 2 

มาตรฐาน มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมี  5 มาตรฐาน  

 

2ด้านผู้เรียน2 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์ 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  

มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา  

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง  และมีวิสยัทศัน ์  

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  

มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง อยา่ง

ต่อเน่ือง   

มาตรฐานท่ี 7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   

2ด้านครู2  

มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวฒิุ /ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีครูเพียงพอ  

มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียน

เป็นสาํคญั  

2ด้านผู้บริหาร2  

มาตรฐานท่ี 10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้าง และการบริหารงานอยา่งมีระบบ ครบวงจร

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา   

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจดัการกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบันกัเรียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา

การศึกษา 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 ) 

 

 

จํา
น

วน

 
ค่า

เฉ
ลีย่

 

ระ
ดบั

คุณ
ภา

พ
 จํานวนโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ด้านผู้เรียน 

1 72 3.55 ดีมาก 0 0.00 1 1.39 19 26.39 52 72.22 

2 72 3.56 ดีมาก 0 0.00 2 2.78 17 23.61 53 73.61 

3 72 3.36 ดี 1 1.39 2 2.78 32 44.44 37 51.39 

4 72 3.04 ด ี 0 10 15 20.83 44 61.11 13 18.06 

5 72 2.69 พอใช ้ 0.00 13.89 16 22.22 38 52.78 8 11.11 

6 72 3.19 ดี 1 1.39 4 5.56 44 61.11 23 31.49 

7 72 3.43 ดี 0 0.00 1 1.39 27 37.50 44 61.11 

ด้านครู 

8 72 3.50 ดีมาก 0 0.00 2 2.78 30 41.67 40 55.56 

9 72 3.23 ดี 1 1.39 5 6.94 42 58.33 24 33.33 

ด้านผู้บริหาร 

10 72 3.57 ดีมาก 1 1.39 1 1.39 28 31.94 47 65.28 

11 72 3.41 ดี 1 1.39 1 .139 37 51.39 33 45.83 

12 72 3.36 ดี 1 1.39 1 1.39 40 55.56 30 41.67 

13 72 3.39 ดี 1 1.39 2 2.78 34 47.22 35 48.61 

14 72 3.59 ดีมาก 2 2.78 1 1.39 14 19.44 55 76.39 

 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุปผลการสงัเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุปผลการสงัเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )   

 

 

 

 

 

 

 

มา
ตร

ฐา
น

 

จํา
น

วน

 
ค่า

เฉ
ลีย่

 

ระ
ดบั

คุณ
ภา

พ
 จํานวนโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ด้านผู้เรียน 

1 54 3.51 ดีมาก 0 0.00 1 1.85 16 29.63 37 68.52 

2 54 3.53 ดีมาก 0 0.00 1 1.85 16 29.63 37 68.52 

3 54 3.31 ดี 1 1.85 1 1.85 29 53.70 23 42.59 

4 54 2.97 ด ี 0 0.00 15 27.78 32 59.26 7 12.69 

5 54 2.80 ดี 4 7.41 15 22.22 32 59.26 6 11.11 

6 54 3.13 ดี 1 1.85 4 7.41 34 62.96 15 27.78 

7 54 3.40 ดี 0 0.00 1 1.85 22 40.74 31 57.41 

ด้านครู 

8 54 3.44 ดี 0 0.00 2 3.70 26 48.15 26 48.15 

9 54 3.20 ดี 1 1.85 4 7.41 32 59.26 17 31.48 

ด้านผู้บริหาร 

10 54 3.53 ดีมาก 1 1.85 0 0.00 21 38.89 32 59.26 

11 54 3.36 ดี 1 1.85 1 1.85 30 55.56 22 40.74 

12 54 3.30 ดี 1 1.85 1 1.85 32 59.26 20 37.04 

13 54 3.35 ดี 1 1.85 2 3.70 26 48.15 25 46.30 

14 54 3.58 ดีมาก 1 1.85 1 1.85 12 22.22 40 74.07 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

 

  

จํา
น

วน

 
ค่า

เฉ
ลีย่

 

ระ
ดบั

คุณ
ภา

พ
 จํานวนโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ด้านผู้เรียน 

1 13 3.65 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 3 23.08 10 76.92 

2 13 3.60 ดีมาก 0 0.00 1 7.69 1 7.69 11 84.62 

3 13 3.46 ดี 0 0.00 1 7.69 3 23.08 9 69.23 

4 13 3.11 ด ี 0 0.00 0 0.00 11 84.62 2 15.38 

5 13 2.19 พอใช ้ 6 46.15 2 15.38 4 30.77 1 7.69 

6 13 3.30 ดี 0 0.00 0 0.00 9 69.23 4 30.77 

7 13 3.47 ดี 0 0.00 0 0.00 5 38.46 8 61.54 

ด้านครู 

8 13 3.62 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

9 13 3.16 ดี 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

ด้านผู้บริหาร 

10 13 3.61 ดีมาก 0 0.00 1 7.69 2 15.38 10 76.92 

11 13 3.51 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 6 46.15 7 53.85 

12 13 3.39 ดี 0 0.00 0 0.00 8 61.54 5 38.46 

13 13 3.35 ดี 0 0.00 0 0.00 8 61.54 5 38.46 

14 13 3.51 ดีมาก 1 7.69 0 0.00 2 15.38 10 76.92 

 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุปผลการสงัเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

 

มา
ตร

ฐา
น

 

จํา
น

วน

 
ค่า

เฉ
ลีย่

 

ระ
ดบั

คุณ
ภา

พ
 จํานวนโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ด้านผู้เรียน 

1 5 3.66 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100 

2 5 3.69 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100 
3 5 3.76 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100 
4 5 3.54 ดมีาก 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 

5 5 2.84 ดี 0 0.00 2 0.00 2 40.00 1 20.00 

6 5 3.55 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 

7 5 3.65 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 789.00 5 100 

ด้านครู 

8 5 3.85 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 
9 5 3.71 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 

ด้านผู้บริหาร 

10 5 3.98 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 

11 5 3.76 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 

12 5 3.90 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 
13 5 3.87 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 
14 5 3.93 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 00.00 5 100 

 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุปผลการสงัเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

 

มา
ตร

ฐา
น

 

จํา
น

วน

 
ค่า

เฉ
ลีย่

 

ระ
ดบั

คุณ
ภา

พ
 จํานวนโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ด้านผู้เรียน 

1 4 3.65 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 

2 4 3.76 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 
3 4 3.50 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 
4 4 3.56 ดมีาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

5 4 3.48 ดี 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 
6 4 3.64 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 
7 4 3.65 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 

ด้านครู 

8 4 3.72 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 
9 4 3.66 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

ด้านผู้บริหาร 

10 4 3.93 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 

11 4 3.64 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 

12 4 3.91 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 
13 4 3.83 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 
14 4 3.96 ดีมาก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100 

 

ท่ีมา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุปผลการสงัเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )   
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