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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การก้าวเข้าสู่ยคุ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้านไม่
ว่าจะเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่ อสารสมัยใหม่ที่สามารถแพร่ กระจายข่าวสาร
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการแข่งขันที่รุนเเรง ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความอยูร่ อดขององค์กร ฉะนั้นองค์กรใดที่สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้องค์กร
นั้นจะต้องมีผบู ้ ริ หารทีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถในอันที่จะนาพา
องค์กรไห้ไปสู่ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษา
เพราะเป็ นองค์กรที่มุ่งสอนให้ทรัพยากรของชาติ เป็ นคนดี มีความรู ้ ทั้งในด้านวิชาการ อีกทั้งเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรม อย่างไรก็ดีในการที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถและ
การบริ หารจัดการที่ ดีได้น้ นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรจะมีความเป็ นผูน้ าด้วย ผูน้ าที่ดีคือผูน้ าที่
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่อาจเป็ นไปได้ไห้เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้จริ ง ๆ
การเป็ นผูน้ าที่ดีมี
ประสิ ทธิภาพนั้นจะต้องพัฒนาคุณสมบัติที่สาคัญข้อหนึ่งให้เกิดขื้นกับตนเองคือ ให้เพื่อนร่ วมงานมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นนโยบาย (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2540) เนื่ องจาก
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศต้องอาศัย
กาลังคนเป็ นสาคัญ เเละกาลังคนจะมีประสิ ทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นฐานของ
การศึกษาในระดับสู งต่อไป (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2542) จากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และที่เเก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ได้กาหนด
บทบัญญัติที่เป็ นแนวนโยบายการปรั บปรุ ง และเปลี่ยนแปลงไว้อย่างชัดเจนที่จาเป็ นต้องใช้
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเข้าดาเนินการ เพี่อให้สามารถ ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ วและจริ งจัง
ผลจากการดาเนิ นงานปฏิรู ปการศึกษาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ทาให้มีการปฏิรูปทาง
การศึกษาทั้งระบบ ได้แก่ การปฏิรูประบบบริ หารจัดการ การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาส าหรั บ การบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษา ในปั จจุบนั มีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะช่วยให้องค์กรหรื อสถานศึกษาอยูไ่ ด้อย่างมัน
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คง มีความเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น องค์ประกอบที่สาคัญ ทีขาดเสี ยไม่ได้เลยคือผูบ้ ริ หารและ
บุคคลในองค์กร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานับเป็ นบุคคลที่เป็ นกลไกสาคัญ ซึ่งทาให้การปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว โดยที่การบริ หารจัดการศึกษาให้มึประสิ ทธิ ภาพนั้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องบริ หารจัดการสถานศึกษาและจูงใจให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
โดยส่ งเสริ มให้ครู มีทกั ษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น ครู จะต้อง
มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิคสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) เป็ นสิ่ งที่ทุกคนมีอยู่ เพียงแต่จะมีมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถของบุ คคลนั้นๆ ซึ่ งความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
สามารถถูกกระตุน้ ส่ งเสริ ม หรื อพัฒนาให้สูงขึ้นได้ต้ งั แต่ในวัยเด็กเพื่อเป็ นการปลูกฝังให้เด็กรู ้จกั
คิดวิเคราะห์เป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีทกั ษะในการใช้ชีวิต โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็ นกระบวนการใน
การพัฒนาความคิดแล้วเสนอเป็ นสิ่ งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากวิธีเก่ า หรื อเกิ ดเป็ นนวัตกรรมใหม่
ขึ้นมา ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่องค์กรทุก
แห่ งต้องมี เพื่อการดารงอยู่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมายและ
ความสาเร็ จต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารในองค์กรต้องให้ความสาคัญต่อการกระตุน้
ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการ
เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เองด้วย ดังที่ เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน(2554) กล่าวว่า การ
สนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรขององค์ก รมี ค วามริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ จะส่ ง ผลต่ อ วัฒ นธรรมองค์ก ร ช่ ว ย
ส่ งเสริ มต่อความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล นาไปสู่ องค์กรแห่ งนวัตกรรมเพื่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล รวมถึงความอยูร่ อดและเติบโตขององค์กร
ทั้งนี้ ปัจจุบนั องค์กรของรัฐส่ วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสาคัญต่อการเสริ มสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อกระตุน้ ให้บุคคากร เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะนาพาไปสู่ การคิดค้น และเกิ ดนวัฒกรรม
ใหม่ๆ (Stein and Sasnow 2011) อาจเป็ นเพราะเฉื่ อยชา กลัวการเปลี่ยนแปลง ขาดความรู ้ความ
เข้าใจ ในขณะเดียวกันองค์รเหล่านั้นกลับต้องมุ่งสร้างและเพิ่มผลผลิต ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ
ค่าเกณฑ์วดั ต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถผ่านพ้นเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่เป็ นนโยบายของรับบาล
ซึ่งวางกรอบไว้ให้ปฏิบตั ิ จึงเป็ นการยากที่บุคลากรในองค์กรจะได้รับส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนา
ให้รู้จกั การใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างถูกวิธีและเป็ นรู ปธรรม
ผูบ้ ริ หารจึงต้องเน้นให้ ครู มีความรู ้ความสามารถในด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนที่รู้จกั คิด วิเคราะห์ รู ้จกั แก้ไขปัญูหา มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ รู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขื้นอย่าง
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รวดเร็ ว มีจริ ยธรรม คุณธรรม รู ้จกั พึ่งตนเอง และสามารถดารงชีวิต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยน
และการแข่งขันที่สูง จาเป็ นต้องมีการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู ้ มีสมรรถนะ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสาเร็ จในการแข่งขันของประเทศในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็ น
รากฐานของการพัฒนาเพราะการศึกษาเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒ
ั นาศักยภาพและขีด
ความสามารถ ให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุ ขท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
นอกจากนั้นการที่คนมีการศึกษายังสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่น
ของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังคากล่าวที่วา่ การศึกษาพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนา
ชาติ ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป(จินตนา สุ จจานันท์, 2556) จากแผนการศึกษาแห่ งชาติ
จะเห็นว่า นโยบาย 2.3 ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู ้นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา พัฒนาระบบบริ หารจัดการความรู ้และสร้างกลไกการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ มีการ
วิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรความรู ้ใหม่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปั ญญาเพิ่มขึ้น
มีการบริ หารจัดการความรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในเชิ งพาณิ ชย์ และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศมากขึ้น
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ปัญหำของกำรวิจัย
คุณภาพของคนเป็ นปั จจัยสู่ ความสาเร็ จของการพัฒนาประเทศ และ “การศึกษา”เป็ นปั จจัย
สาคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 กาหนดให้มี “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุ ณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ ละวิธีการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงสาหรั บการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ได้จดั ทามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา 14 มาตรฐาน โดย
มีมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน ได้แก่ มาตรฐานที่ 4
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริ หาร จัดการ นอกจากนี้ครู ยงั ต้องมี
ความรู ้ความสามารถด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะได้นาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน ให้เป็ นคนที่รู้จกั คิดวิเคราะห์ตามที่กาหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 4
ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาความรู ้ความสามารถด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของครู โดยภาพรวม
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พบว่า ครู ส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความสามารถด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ จึงส่ งผลให้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ต่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานอื่น จึงส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การทดสอบระดับชาติ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ในมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และ
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร ต่าลงด้วย
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ าและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผูน้ าของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ ากับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
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สมมติฐำนของกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดข้อคาถามของงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรที่ต่างกันจะมีภาวะผูน้ าและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่างกัน
2. รู ปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามกับความคิดสร้างสรรค์
3. รู ปแบบภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการ
วิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา เป็ นบุ คลากรที่ ป ฏิ บตั ิ งานอยู่ใ นสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ประกอบด้วย โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีท้ งั หมด 3อาเภอ ประกอบด้วย โรงเรี ยนในเขต
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อาเภอกาแพงแสนจานวน 51 โรงเรี ยนโรงเรี ยนในเขตอาเภอเมืองนครปฐมจานวน 51 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนในเขตอาเภอดอนตูมจานวน 23 โรงเรี ยน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย
2.1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา
2.1.2 รู ปแบบภาวะผูน้ า ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผลการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2556
รวมระยะเวลา 15 วัน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งรู ป แบบภาวะผูน้ ากับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องครู ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1มีกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพ
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ตาแหน่งหน้าที่
-ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์

ภำวะผู้นำ
-ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
-ภาวะผูน้ าแบบปลี่ยนแปลง
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1.ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง หมายถึง เพศ อายุ ระดับตาแหน่ ง สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาประสบการณ์การทางานทั้งหมด ประสบการณ์การทางานกับโรงเรี ยน และอัตราเงินเดือน
ของบุคลากรในโรงเรี ยน ในจังหวัดนครปฐม (ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติ
ศักดิ์นาวิน)
1.2 เพศ หมายถึง เพศของบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เพศชายหรื อเพศหญิง
1.3 อำยุ หมายถึง อายุของบุคลากรผูต้ อบแบบประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ ต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป
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1.4 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุ ดของบุคลากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ซ่ ึง
แบ่งออกเป็ นกลุ่ม ได้แก่ ระดับต่ากว่า ปวส. หรื ออนุปริ ญญา ระดับปวส. หรื ออนุปริ ญญา ระดับ
ปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาโทระดับปริ ญญาเอก
1.5 ตำแหน่ งหน้ ำที่หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ข้าราชการครู
พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง
1.6 ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ หมายถึงระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ ใน
สถานศึกษา
1.7 บุคลำกรทำงกำรศึ กษำ หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง
2. สถำนศึ ก ษำขั้ น พื้น ฐำน หมายถึ ง โรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาซึ่ ง จัด การศึ ก ษาโดย
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประกอบด้วย โรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปถมเขต 1 จานวน 125 โรงเรี ยน
3. รูปแบบภำวะผู้นำ (Leadership Styles) หมายถึง รู ปแบบพฤติกรรมการบังคับบัญชา
หรื อวิธีการบังคับบัญชาของผูบ้ ริ หารที่ใช้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญูชา เพื่อให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผล ตามความต้องการขององค์การ แบ่งภาวะผูน้ าออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบ
เปลี่ยนแปลง(Transformational
Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน(Transaction
Leadership)
4. ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ผูน้ าที่มี
ความสามารถในการนาการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับ
การส่ งเสริ มการริ เริ่ มสร้างสรรค์ดา้ นผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุให้มี
อิทธิพลเหนือผูต้ าม เน้นคุณลักษณะที่เป็ นนามธรรม เช่น วิสยั ทัศน์ ค่านิยมร่ วม และความคิดในการ
สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน(ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน)
5. ภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) หมายถึง การใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม โดยที่ผนู ้ ายอมรับความต้องการของผูต้ ามด้วยการให้วตั ถุส่ิ งของมี
ค่า แต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนให้ผตู ้ ามต้องทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ได้
สาเร็ จตามข้อตกลง เน้นการดาเนิ นการขององค์การในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างราบรื่ น เเละมี
ประสิ ทธิภาพ บังเกิดผลดี(ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน)
6. ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ของบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ หมายถึง ความสามารถของครู ที่จะ
นาไปสู่ ส่ิ งใหม่เกิดผลผลิตใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีรวมทั้ง กระบวนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอนและ
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สามารถคิ ด แก้ปัญหาได้สาเร็ จ ของครู ใ นสถานศึ กษา ได้แ ก่ คิ ด รวบรวมข้อมูลกระบวนการใช้
วัตถุดิบ ทาใจให้วา่ ง คิดคาตอบให้ได้ และวิพากวิจารณ์
(ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน)
7. ภำวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ผูน้ าที่มี
ความสามารถในการนาการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับ
การส่ งเสริ มการริ เริ่ มสร้างสรรค์ดา้ นผลงาน ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ไม่ใช้แรงจูงใจทางวัตถุให้มี
อิทธิพลเหนือผูต้ าม เน้นคุณลักษณะที่เป็ นนามธรรม เช่น วิสยั ทัศน์ ค่านิยมร่ วม และความคิดในการ
สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน(ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน)
8. ภำวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) หมายถึง การใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม โดยที่ผนู ้ ายอมรับความต้องการของผูต้ ามด้วยการให้วตั ถุส่ิ งของมี
ค่า แต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนให้ผตู ้ ามต้องทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ได้
สาเร็ จตามข้อตกลง เน้นการดาเนิ นการขององค์การในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างราบรื่ น เเละมี
ประสิ ทธิภาพ บังเกิดผลดี(ใช้เครื่ องมือวัดโดยแบบประเมินของเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน)
9. ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ของครู หมายถึง ความสามารถของครู ที่จะนาไปสู่ ส่ิ งใหม่เกิ ดผล
ผลิตใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีรวมทั้ง กระบวนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอนและสามารถคิดแก้ปัญหา
ได้สาเร็ จของครู ในสถานศึกษา ได้แก่ คิดรวบรวมข้อมูลกระบวนการใช้วตั ถุดิบ ทาใจให้ว่าง คิด
คาตอบให้ได้ และวิพากวิจารณ์
ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทราบถึงระดับความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล รู ปแบบภาวะผูน้ า ของบุค ลากรทาง
การศึกษาพื้นฐานและ
2. ทราบถึงความแตกต่างของคุณลักษณะส่ วนบุคคล กับความคิดสร้างสรรค์ และรู ปแบบ
ภาวะผูน้ า
3. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ า กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
4. ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
5. เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและองค์การ
6. ผลการศึกษาสามารถกระตุน้ ให้องค์การและผูบ้ ริ หารเห็ นถึงความสาคัญของรู ปแบบ
ภาวะผูน้ า และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
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7. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจ นักวิชาการหรื อนักวิจยั รวมถึง
การสร้ า งองค์ความรู ้ เ กี่ ย วกับอิ ทธิ พลของปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลและงรู ปแบบภาวะผูน้ าต่ อความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี เเละงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ
รายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิคสร้างสรรค์
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับภำวะผู้นำ
ควำมหมำยของภำวะผู้นำ
ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ ภาวะผูน้ าในแง่ของศาสตร์ น้ นั มีลกั ษณะ
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ ทาความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี ส่ วนในแง่ของศิลปะก็คือการนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์ ซึ่งผูบ้ ริ หารที่มีความเป็ นผูน้ า หรื อมีภาวะผูน้ า
อย่างเหมาะสม จาเป็ นต้องมีท้ งั สองอย่างควบคู่กนั ไป จงจะทาให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเป็ นเรื่ องที่นกั วิชาการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกียวข้องได้ให้ความสนใจมา
เป็ นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็ นการศึกษาถึงความมีอานาจ และความสามารถของบุคคลที่สามารถสั่งการ
ในการบริ หารให้งานที่รับผิดชอบประสบความสาเร็ จ
การบริ หารงานเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับงาน องค์การ ผูร้ ่ วมงานและผูน้ าสิ่ ง
สาคัญที่หน่วยงานจะขาดเสี ยไม่ได้คือ บุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ นผูน้ า หัวหน้า หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของ
หน่ วยงานนั้น ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ผูน้ าอาจเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่ใช่ผบู ้ ริ หารก็ได้ แต่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องเป็ นผูน้ า
ของหน่วยงาน เพราะผูน้ าเป็ นดุจดวงประทีปขององค์การ (อรุ ณ รักธรรม, 2522) ความหมายของ
ภาวะผูน้ า จึงมีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี้
ภาวะผูน้ า (Leadership) หรื อความเป็ นผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการนา
(TheAmerican Heritage Dictionary 1985, อ้างถึงใน สถาบันราชภัฎนครราชสี มา 2545) เป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ สาหรับความสาเร็ จของผูน้ า ภาวะผูน้ าได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็ นเวลานาน
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แล้วเพื่อให้รู้วา่ อะไรเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผนู ้ ามีความสามารถในการนา หรื อมีภาวะผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิภาพ การศึกษานั้นได้ศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผูน้ า อานาจ (power) ของผูน้ า
พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ในปั จจุบนั นี้ ก็ยงั มีการศึกษาภาวะผูน้ าอยู่
ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้ าที่มี ประสิ ทธิภาพในแต่ละองค์การ และในสถานการณ์ต่าง
ๆ กัน
Dannette and Hough (1992) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับ
การใช้อิทธิ พล เพื่อเป้ าหมายของงาน และกลยุทธ์ของคนในองค์การ เพื่อนากลุทธ์ไปปฏิบตั ิให้
บรรลุตามเป้ าหมาย มีอิทธิพลต่อการดูแลรักษากลุ่มในองค์การ และอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การ
Hersey and Blanchard(1988) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพล
ในการปฏิบตั ิงานของบุคคล หรื อบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มุ่งสู่ การบรรลุเป้ าหมายภายใต้สถานการณ์ความ
พร้อมของผูต้ ามที่กาหนดให้ ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าในรู ปแบบของกระบวนการใช้
อิทธิพลก็ตอ้ งแปรเปลี่ยนไปด้วย
Likert (1967) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการซึ่ งผูน้ าจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง ค่านิ ยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลที่จะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทางาน ผูน้ าจะต้องแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมที่จะทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญูชาเห็นว่าควรสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา
Stogdill (1974) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่มเพื่อการตั้งเป้ าหมาย และบรรลุเป้ าหมาย
นอกจากนี้นกั วิชาการของไทยได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผูน้ า ดังนี้
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2524) กล่าวว่า ภาวะกูน้ า หรื อ ความเป็ นผูน้ า คือ การใช้
อิทธิพลจูงใจให้ผอู ้ ื่นร่ วมกันปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย หรื อความเป็ นผูน้ า คือ ศิลปะ
แห่ งการกระทาของของบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ โดยที่ทาให้ผอู ้ ื่นรู ้สึกชอบ หรื อพึง
พอใจ
วิวฒ
ั นำกำรและทฤษฎีของภำวะผู้นำในแต่ ละยุค
ผูน้ าเป็ นบุคคลสาคัญต่อการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่ม เป็ นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มทางานใดถ้าขาด
ผูน้ าแล้ว กิจกรรมกลุ่มจะชะงักไปชัว่ คราว ด้วยเหตุน้ ี ผูน้ าจึงมีความสาคัญเปรี ยบได้กบั หัวใจของ
กลุ่ม ซึ่ งนักจิตวิทยาสังคมได้ให้ความสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง ผูน้ าตั้งแต่อดีตต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั ใน
ที่น้ ี แบ่งวิวฒั นาการของการศึกษาภาวะผูน้ า ออกเป็ น 4 ยุค ดังนี้ (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2544 : 42)
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ยุคที่ 1 การศึกษาเรื่ อง ผูน้ าโดยยึดลักษณะของผูน้ าเป็ นหลัก (trait theory)
ยุคที่ 2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผูน้ า (behavior theory)
ยุคที่ 3 ศึกษาประสิ ทธิผลของผูน้ าตามสถานการณ์(contingency model of leadership
effectiveness)
ยุคที่ 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าสมัยใหม่
ยุคที่ 1 การศึกษาเรื่อง ผู้นาโดยยึดลักษณะของผู้นาเป็ นหลัก (trait theory)
การศึกษาลักษณะพฤติกรรมในยุคที่ 1 เป็ นกลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะมีความเชื่อว่าผูน้ าเป็ นมา
แต่ ก าเนิ ด ไม่ ไ ด้ส ามารถสร้ า งได้ ผูจ้ ะเป็ นผูน้ าจะมี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งจากผูต้ าม ในระหว่ า ง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการศึกษาคุณลักษณะผูน้ า และแบ่งคุณลักษณะของผูน้ าเป็ น 6 ด้าน คือ
ลักษณะทางกาย ลัก ษณะ ภู มิ ห ลัง ทาง การศึ ก ษา สติ ปั ญ ญา บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ลัก ษณะทางงาน
คุณลักษณะทางสังคม ต่อผลการวิจยั ต่อมาพบว่า คุณลักษณะของผูน้ าอย่างเดียวไม่สามารถอธิ บาย
ประสิ ทธิ ภาพ ของความเป็ นผูน้ าได้อย่างสมบูรณ์ ทาให้วิธีการศึกษาเชิ งลักษณะได้สูญเสี ยความ
นิ ยมไป ผลการค้นพบที่ ไม่เป็ นสากล จึ งนาไปสู ้การศึกษาพฤติกรรมผูน้ า ที่มีประสิ ทธิ ผลในยุค
ต่อมา (สงวน ช้างฉัตร 2541:175)
ยุคที่ 2 กำรศึกษำแบบแผนของพฤติกรรมของผู้นำ (behavior theory)
ภายใต้ข ้อ บกพร่ อ งบางอย่า งของการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ลัก ษณะ นัก วิ จ ัย ได้หัน ไปพิ จ ารณา
พฤติ กรรมผูน้ าที่ ทาให้ผูต้ ามเกิ ดความพึงพอใจและมี ผลต่อการทางานสู งขึ้ น ศึ กษาแบบแผนที่
เกิดขึ้นเป็ นประจาของผูน้ าหรื อสไตล์ของผูน้ า การศึกษาเชิงพฤติกรรมนี้ จะประกอบด้วยการศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยไอโอวา มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท มหาวิทยาลัยมิชิแกน ต่าข่ายเบลคและมูตนั
ทฤษฎี 3 มิติของเรดดิน มีแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญดังนี้
1. การศึกษาภาวะผูน้ าที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ศึกษาครั้งแรกในปี 1938 โดยมหาวิทยาลัย
ไอโอวา มีเคิร์ท เลวิน โรนัลต์ ลิปปิ ตต์ และราล์ฟ ไวท์ ได้ศึกษา กระบวนการปฏิสัมพั นธ์ภายใน
กลุ่มระหว่างผูน้ า ผูต้ ามและประสิ ทธิภาพของงาน ได้ผนู ้ า 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ ประชาธิปไตย
และเสรี นิยม ผลการวิจยั ได้วา่ ภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยได้ผลในกระบวนการกลุ่มดีกว่าแบบอื่น
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2. การศึกษาภาวะผูน้ า ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท เริ่ มศึกษาในปี 1949 พัฒนาโดย
Hamphill and Coon และปรับปรุ งต่อมาโดย Halpin and Winer ผลการศึกษาได้พฤติกรรมผูน้ า 2
มิติคือ
2.1 มิติริเริ่ ม โครงสร้างงาน หรื อมิติกิจสัมพันธ์ (initiating structure) หมายถึง
พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความสาคัญต่อ
องค์กรและการจากัดเรื่ องงาน การมอบหมายงาน เน้นระเบียบแบบแผนของความสาคัญต่อ องค์การ
และจากัดเรื่ องงานการมอบหมายงาน เน้นระเบียบแบบแผนขององค์การ การสั่งงาน กาหนดแบบ
แผน การติดต่อสื่ อสาร การสื่ อความหมายที่เป็ นระบบ มีการกาหนดช่องทาง มีการติดต่อสื่ อสาร ให้
ความสาคัญกับการกาหนดเส้นตายของการทางาน วิธีการดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่กาหนด การให้
การชี้ แนะเกี่ยวกับการทางานหรื อวิธีการทางาน การหาวิธีการทางาน ให้เป็ นผลสาเร็ จ เปิ ดโอกาส
ให้ส มาชิ ก ได้ท ราบจุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก ารร่ ว มกัน นั่น คื อ พฤติ ก รรมมิ ติ มุ่ ง ท างานให้บ รรลุ
เป้ าหมายขององค์การ
2.2 มิติสัมพันธ์(consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะที่เชื่ อถือซึ่ งกันและกัน เป็ นพฤติกรรมผูน้ าแบบมิตรภาพ
ความไว้วางใจระหว่างกัน และความอบอุ่นที่เกิดขึ้น ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาการเป็ นมิตรยอมรับการ
ความสนิ ทสนม มีพฤติกรรมเน้นความห่ วงใยต่อสมาชิ กพยายามให้การสนับสนุ นช่วยเหลือ การ
ดูแลสมาชิ กทุกคนอย่างเสมอภาค การให้มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของงาน การตัดสิ นใจ การสื่ อสาร 2
ทางเข้าพบได้สะดวก ไม่ถือตัว โดยสรุ ป คือ พฤติกรรมที่มุ่งทางมนุ ษย์สัมพันธ์ แบบวัดหลายชุดที่
ได้สร้างขึ้น และใช้วดั พฤติกรรมของผูน้ า ซึ่ งสะท้อนถึงมิติท้ งั สองชุด หนึ่ งคือแบบวัดการบรรยาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูน้ า (สมยศ นาวีการ, 2543: 147)
3. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน พัฒนาโดย Likert and others (1961) และการศึกษา
ของ (เบลค และ มูตนั , 1995) ดังนี้
3.1 การศึกษาของ Likert and others ได้แบ่งแบบของความเป็ นผูน้ าเป็ นสองประเภทคือ
3.1.1 ผูน้ าแบบมุ่งงาน เป็ นผูน้ าที่ให้ความสาคัญกับการทางานของคนงานและ
วิธีการนามาด้วยความสาเร็ จโดยพวกเขา ผูน้ าจะกวดขันกับมาตรฐานของการทางาน การบริ หารการ
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จัดการด้วยความระมัดระวังกาหนดวิธีอย่างใกล้ชิดการใช้ส่ิ งจูงใจต่างๆเพื่อกระตุน้ การผลิตและการ
กาหนดขึ้นตอนของผลผลิตด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ
3.1.2 ผูน้ าแบบมุ่งคน ให้ความสาคัญกับความต้องการส่ วนบุคคล ของผูร้ ่ วมงาน /
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พยายามรักษาน้ าใจของผูร้ ่ วมงาน จะให้
ความสนใจกับปั ญหาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูน้ าที่มุ่งคนนี้สนับสนุนความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานของ
เขา ให้กลุ่มเพื่อการสร้ างการตัดสิ นใจที่ดีกว่าการสร้างกลุ่มงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ่ วมงานได้ต้ งั จุดหมายในการปฏิบตั ิงานที่สูง การทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เข้าใจเป้ าหมายได้อย่าง
ชัดเจน การให้พนักงานมีเสรี ภาพในการทางาน(สงวน ช้างฉัตร, 2541: 176)
3.2

การศึ ก ษาของเบลค และมู ต ัน ได้วิ เ คราะห์ ข ้อ บกพร่ อ งบางอย่ า งของ

การศึกษาของมิชิแกนและโอไฮโอ สเตทและพัฒนาเป็ นตาข่ายการบริ หาร(the managerial grid)
จากแนวคิดพื้นฐานว่า ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีความสามารถในการทางานและความสามารถ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตารางประกอบด้วย 2 มิติ มิติแรก คือมุ่งงาน มิติที่สอง คือ มุ่งคน และได้แบ่ง
ผูน้ าออกเป็ น 5 แบบดังนี้
3.2.1 แบบไม่เอาไหน (impoverished) มุ่งคนและมุ่งงานต่า บริ หารงานแบบเฉื่ อยชา
ไม่มีจุดหมาย เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิผลน้อยที่สุด
3.2.2 แบบสโมสร(country club) มุ่งคนสู งแต่มุ่งงานต่า พยายามสร้างบรรยากาศ
และครอบครัวอบอุ่น ทางานให้มีความสุ ข
3.2.3 แบบเผด็จการหรื อมุ่งงาน (task or authoritarian) มุ่งงานสู งแต่มุ่งคนต่า
ผูบ้ ริ หารไม่พิจารณาความต้องการส่ วนบุคคล แต่จะมุ่งเน้นที่เป้ าหมายขององค์การ ใช้อานาจหน้าที่
กดดันให้ทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
3.2.4 แบบเดินสายกลาง (middle of road) มุ่งทั้งงานและคนปานกลางมุ่ง
ความสมดุลของความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเป้ าหมายองค์การด้วย
3.2.5 แบบประชาธิปไตยหรื อทีมงาน (team or democratic) มุ่งทั้งงานสู งและคนสู ง
เป็ นพฤติกรรมผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ผูบ้ ริ หารจะพัฒนากลุ่มงานที่มีความยึดเหนี่ ยวสู ง มี
ความผูกพัน มีความเคารพและไว้วางใจกัน (สมยศ นาวีการ 2543:181; มัลลิกา ต้นสอน 2544:52;
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2544: 77-79)
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4.ทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน จากการวิจยั ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้จาแนกพฤติกรรมผูน้ า
เป็ น2 มิติ เรดดิน นามาพัฒนาเป็ นทฤษฎี 3 มิติ (3 –D model) ก่อให้เกิด พฤติกรรม ผูน้ า 3 มิติ คือ
มิ ติ มุ่ ง งาน มิ ติ มุ่ ง สั ม พัน ธ์ และมิ ติ มุ่ ง ประสิ ท ธิ ผ ล ได้แ บ่ ง ผูน้ าออกเป็ น 8 แบบ เช่ น แบบที่ มี
ประสิ ทธิผลผลมาก 4 แบบ คือ ผูส้ อนแนะ (developer) ผูน้ าทีม (executive) ผูค้ ุมกฎ (bureaucrat)
และผูบ้ ุกงาน (benevolent autocratic) แบบผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผลน้อย 4 แบบ คือ ผูเ้ อาใจ
(missionnary) ผูย้ อมความ (compromiser) ผูท้ นทา (deserter) และผูค้ ุมงาน (autocrat) (เสริ มศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์, 2544: 51-52 )
ยุคที่ 3 ศึกษำประสิ ทธิผลของผู้นำตำมสถำนกำรณ์ (contingency model of leadership
effectiveness)
ทฤษฎี ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ เป็ นทฤษฎี เกี่ ยวกันความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผูน้ า
สมาชิ ก และปั จ จัย ต่ า งๆ ในสถานการณ์ ซึ่ งอธิ บ ายว่ า ผู ้น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะขึ้ นอยู่ กับ
ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งพฤติ กรรมของเขาและตัว แปรของสภาพแวดล้อม ทฤษฎี ภ าวะผูน้ าตาม
สถานการณ์ได้แก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟี ดเลอร์ (Hersey and Blanchard’s situational theory)
ทฤษฎีเส้นทางเป้ าหมาย (path-goal theory) และแบบจาลองของ วรู ม-เย็ตตัน (Vroom and Yetton’s
decision making model)
1.ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟี ดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ฟี ดเลอร์ได้ทาการ
วิจยั เพื่อศึกษาดูว่าปั จจัยทางสถานการณ์จะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าอย่างไร ฟี ดเลอร์ ได้
ระบุถึงคุณลักษณะทางสถานการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อความมีประสิ ทธิ ภาพของความเป็ นผูน้ า 3 อย่าง
คือ
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (leader-member relation) ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและเคารพในตัวผูน้ า
1.2 โครงสร้างของงาน (task structure) เป็ นการระบุงาน จุดมุ่งหมาย บทบาทของสมาชิก
อานาจของผูน้ า (leader position power) เป็ นการแจกจ่ายอานาจระหว่างผูน้ าและผูต้ ามและได้
จาแนกแบบของภาวะผูน้ าออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผูน้ าแบบมุ่งงาน (task-oriented) ผูน้ าแบบมุ่ง
สัมพันธ์ (relationship-oriented) ความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบของสถานการณ์ และแบบ
ของภาวะผูน้ าสรุ ปได้คือ ผูน้ าแบบมุ่งงาน จะมีผลงานดี เมื่ออยู่ในสถานการณ์ในการทางานที่แย่
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มาก หรื อดีมากส่ วนผูน้ าแบบมุ่งสัมพันธ์จะมีผลงานที่ดีในสถานการณ์ที่อยูใ่ นระดับปานกลางหรื อ
สถานการณ์ปกติ (สงวน ช้างฉัตร 2541:185;มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 58-59)
2. ทฤษฎี ค วามเป็ นผูน้ าตามสถานการณ์ ข องเฮอร์ รี่ แ ละแบลนชาร์ ต (Hersey

and

Blanchard’s situational theory) แนวคิดทฤษฎีน้ ี Paul และ Kemneth ได้พฒั นาแบบจาลองความเป็ น
ผูน้ าขึ้นมา เพื่อที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารปรับสไตน์ความเป็ นผูน้ าของพวกเขาให้เข้าถึงระดับวุฒิภาวะ
(maturity level)ของพนักงาน ซึ่ งประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 อย่าง คือความ ต้องการความ
สาเร็ จความสามารถการศึกษาเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบและประสบการณ์ทฤษฎีน้ ีผนู ้ าจะ
ต้องประเมินความพร้อมของบุคลากรแล้วผูน้ าควรจะช่วยเพิ่มความพร้อมของพนักงานให้รวดเร็ ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้วยการปรับสไตล์ความเป็ นผูน้ าของเขาเอง โดยได้แบ่งสไตล์ผนู ้ าซึ่ งเป็ น
ส่ วนผสมของพฤติกรรมผูน้ าที่มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ ออกเป็ น 4 แบบ คือ
2.1 การสัง่ งานมุ่งสัมพันธ์ต่าเหมาะกับผูต้ ามที่มีความสามารถน้อย และไม่เต็ม ใจทางาน
2.2 การชักจูงหรื อการแนะนา มุ่งงานสู งมุ่งสัมพันธ์สูง เหมาะกับผูต้ ามที่มีความสามารถ
น้อยแต่เต็มใจทางาน
2.3 การมีส่วนร่ วม มุ่งงานต่า-มุ่งสัมพันธ์สูง เหมาะกับผูต้ ามที่มีความสามารถแต่ไม่เต็ม
ใจทางาน
2.4 การมอบหมายงานหรื อมอบอานาจ มุ่งงานต่า – มุ่งสัมพันธ์ต่าเหมาะกับผูต้ ามที่มี
ความสามารถและเต็มใจทางาน (สมยศ นาวีการ 2543:191-197; เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2544 : 104)
3.ทฤษฎีเชิงเส้นทาง – เป้ าหมาย (path – goal theory) ทฤษฎีน้ ี มีพ้ืนฐานทางทฤษฎีความ
คาดหวัง(expectancy thory) ของการจูงใจ กล่าวว่า ผูน้ ามีหน้าที่ชกั จูงและจูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
แสดงความสามารถ ดาเนิ นงานเอาชนะอุปสรรค์ หรื อทางานด้วยความพึงพอใจเพื่อที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายในแต่ละสถานการณ์ โดยผูน้ าจะต้องตัดสิ นใจเลือกใช้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับผูร้ ่ วมงาน
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้จาแนกพฤติกรรมผูน้ า 4 แบบ คือ
3.1 ภาวะผูน้ าแบบชี้นาหรื อสั่งการหรื อเผด็จการ (direct leadership) เป็ นผูน้ าที่สั่งการ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3.2 ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน (supportive leadership) เป็ นผูน้ าที่มีความเป็ นกันเอง
สนใจเพื่อนร่ วมงาน เป็ นมิตรกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
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3.3 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม (participative leadership) ผูน้ าส่ งเสริ มให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้มีส่วนในการวางแผน แสดงความคิดเห็นและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ เสนอแนะจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไป
ประกอบการตัดสิ นใจ
3.4 ภาวะผูน้ าแบบเน้นความสาเร็ จของงาน (achievement oriented-leadership) ผูน้ าจะ
มุ่งผลงานของกลุ่มจะกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย ส่ งเสริ มการทางาน สู่ จุดมุ่งหมาย (Qiuck, 1997:
360 ; สงวน ช้างฉัตร, 2541: 190 ; สมยศ นาวีการ, 2543: 199 ; มัลลิกา ต้นสน, 2544: 61)
4.แบบจาลองของวรู ม-เย็ตตัน (Vroom and Yetton’s decision making model) Victor and
Phillip ได้กาหนดรู ปแบบภาวะผูน้ าในแง่ของการตัดสิ นใจขึ้นโดยเสนอแนะระดับกลยุทธ์ในการ
ตัดสิ นใจ 5 แบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้
4.1 การตัดสิ นใจแบบเผด็จการ I (autocratic decision I--AI) ผูต้ ดั สิ นใจเพียงลาพัง
4.2 การตัดสิ นใจแบบเผด็จการ II (autocratic decision II--AII) จะได้รับข้อมูลเพิ่มจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่ยงั ตัดสิ นใจเพียงผูเ้ ดียว
4.3 การตัดสิ นใจแบบปรึ กษา I (consultative I--CI) ผูน้ าจะร่ วมปรึ กษาและขอความเห็น
บางส่ วนจากผูใ้ ต้บงั คับ แต่การตัดสิ นใจโดยลาพัง
4.4 การตัดสิ นใจแบบปรึ กษา II (consitative II—CII) ผูน้ าจะร่ วมปรึ กษาและขอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผูร้ ่ วมงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการตัดสิ นใจโดยลาพัง
4.5 การตัดสิ นใจโดยกลุ่ม (group decision--GII)ผูน้ าให้กลุ่มมีส่วนร่ วมในการศึกษา
รวบรวมข้อมูล แสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ (มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 62-63; สงวน ช้างฉัตร,
2541: 191)
ยุคที่ 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นาสมัยใหม่
ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั ต้องการมี ผูน้ าที่ มีความสามารถในระดับต่ างๆ ของสังคมและ
องค์กร ทาให้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทฤษฎีภาวะผูน้ าตลอดเวลา ซึ่ งปั จจุบนั ได้เกิดแนวคิด
สาคัญๆต่อไปนี้
1.ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง(transformation

theory)

เป็ นลักษณะของผูน้ าที่จะใช้

ความสามารถเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ของผูต้ ามมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกในทีมทางาน
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ได้ไกลเกิ นกว่าเป้ าหมายที่ กาหนด โดยผูน้ าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และการกระตุน้
ทางด้านความคิดต่างๆให้ลูกน้องอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2.ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (transaction theory) เป็ นผูน้ าแบบเดิมที่ใช้ การแลกเปลี่ยนโดย
ใช้รางวัลต่างๆ เช่ น เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน หรื อการเลื่อนตาแหน่ ง เป็ นเครื่ องมือในการชักจูงให้
ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ัติ ง านได้ต ามเป้ าหมายที่ ต ้อ งการ โดยต่ า งจะยื น อยู่บ นผลประโยชน์ ที่
แลกเปลี่ ยนกัน และสมาชิ กจะทางานเพื่อให้ได้รางวัลที่ตนเองพอใจเป็ นหลัก (มัลลิกา ต้นสอน,
2544: 65-66)
ทฤษฎีภำวะผู้นำยุคใหม่
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นทฤษฎี ภาวะผูน้ าตามแนวทางภาวะผูน้ ายุคใหม่ ซึ่ งได้รับ
ความนิยมและถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายมากที่สุด ในสองทศวรรษที่ผา่ นมา (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์,
2548) เพราะสถานการณ์ของโลกยุคปั จจุบนั องค์การทั้งหลายเผชิญกับการแข่งขันระหว่างกันมาก
ขี้น และต่างตระหนักถึงความจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ขององค์การ ทฤษฎี
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงได้เสนอคุณลักษณะผูน้ าที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลากหลายมิติ เพื่อให้
ผูต้ ามสามารถปฏิบตั ิภารกิจภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีความซับซ้อนได้ดี
สาหรับยุคเริ่ มต้นของการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก Burns (1978) เป็ นบุคคล
แรกที่ เ สนอมโนทัศ น์ เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ภ าวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงในผลการวิ จ ัย เรื่ อง “ผู ้น า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าและผูต้ ามต่างยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจของ
กันและกันได้สูงขึ้น” ผูน้ าจึงต้องมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนสภาพเดิมๆ ของผูต้ ามและหาวิธี
ดึงดูดใจเพื่อยกระดับความคิดให้มองไปไกล ถึงเป้ าหมายระดับสู งด้วยการนาเสนอวิสัยทัศน์ ให้ผู ้
ตามเห็นภาพขององค์การหรื อสังคมใหม่ที่ดีกว่าเพื่อยกระดับจิตใจที่คานึ งถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน
ไปสู่ การคานึ งถึงผูอ้ ื่นจนกระทั้งสร้างความเป็ นผูน้ าในตนเอง ขณะเดียวกันผูน้ าก็สามารถพัฒนา
ระดับคุณธรรมของตนเองให้สูงขึ้นด้วย (Burn 1978 :4)นอกจากนั้น Burns เชื่อว่าผูน้ าควรมีภาวะ
ผูน้ าแลกเปลี่ยน ที่เป็ นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามโดยผูน้ าจะจูงใจผูต้ าม
ให้ปฏิบตั ิตามความพยายามทางานให้บรรลุเป้ าหมายของผูต้ ามการแลกเปลี่ยนนี้ จะช่วยให้องค์การ
ประสบความสาเร็ จ ขณะเดียวกันก็สร้างความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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ตามแนวคิดของ Burns แยกแยะความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับภาวะ
ผูน้ าแลกเปลี่ ยนคนละขั้ว กล่าวคื อ ผูน้ าแลกเปลี่ ยนจะเน้นค่านิ ยมของกระบวนการแลกเปลี่ ยน
ระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม เพื่อนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน โดยภาวะผูน้ าแลกเปลี่ยนจะจูงใจผู ้
ตาม ด้วยการดึงดูดความสนใจให้อยูท่ ี่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
จะใช้กระบวนการค่านิ ยม ในการปฏิสัมพันธ์ของผูน้ ากับผูต้ ามที่มีความแตกต่างกันด้านอานาจ
ระดับการจูงใจและทักษะ เพื่อไปสู่ จุดมุ่งหมายสู งสุ ดร่ วมกัน Burns จึงนิ ยามภาวะผูน้ าแลกเปลี่ยน
ว่ามี ลกั ษณะของความเป็ นผูจ้ ัด การที่ ผูน้ าสามารถใช้อานาจให้ผูต้ าม ปฏิ บตั ิ งานเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายของตน ขณะที่ ภ าวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงมี คุณ ลัก ษณะความเป็ นผูน้ า ที่ มุ่ งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเชิงคุณธรรมและจริ ยธรรม ทั้งฝ่ ายผูน้ าและฝ่ ายผูต้ ามไปพร้อมกัน ความเป็ นผูน้ า
จึงไม่สามารถแยกจากเป้ าหมายและความต้องการของผูต้ าม ดังเช่นแนวคิดผูน้ าแลกเปลี่ยนที่เชื่อว่า
ภาวะผูน้ าทั้งสองแบบสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระ
Bass(1985) เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดของ Burns
แบ่งภาวะผูน้ าเป็ น 2 แบบโดย Bass ให้ทศั นะว่าผูน้ าแลกเปลี่ยนใช้รางวัลเพื่อแลกเปลี่ยนการยินยอม
ปฏิบตั ิตามส่ วนผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะจองใจผูต้ ามด้วยวิธีการ
1. ชักจูงให้ผตู ้ ามตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของการ และผลลัพธ์ ขององค์กรด้วย
มุมมองใหม่ๆและพยายามหาหนทางบรรลุถึงผลลัพธ์น้ นั
2.

โน้ม น้ า วจิ ต ใจให้ ผูต้ ามมองไปไกลกว่ า ผลประโยชน์ ข องตน โดยค านึ ง ถึ ง

ผลประโยชน์ของ หมู่คณะ องค์การ หรื อสังคมส่ วนร่ วม
3. กระตุน้ ให้ผตู ้ ามยกระดับความต้องการของตนที่สูงกว่าเดิม
แม้ Bass ยอมรับว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีความแตกต่างจากภาวะผูน้ าแลกเปลี่ยน
อย่างเห็นได้ชดั เช่นเดียวกัน Burns และภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงยังส่ งเสริ มแรงจูงใจหรื อผลงาน
ของผูต้ ามได้มากกว่าแต่เขาก็เสนอว่า โดยกระบวนการแล้วไม่สามารถแยกพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ออกจากภาวะผูน้ าแลกเปลี่ยนได้อย่างแท้จริ ง ทั้งยอมรับว่า ผูน้ าคนเดียวอาจใช้ภาวะ
ผูน้ าได้ท้ งั สองแบบ ในเวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากภาวะผูน้ าแลกเปลี่ยนจะเป็ น
คุณลักษณะพื้นฐานที่สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุน้ ี ความเป็ นผูน้ าทั้งสอง
แบบจึงเชื่อมโยงต่อกันแบบต่อเนื่อง แทนที่จะแยกออกจากกันอย่างสิ้ นเชิงตามที่ Burns เคยเสนอไว้
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Bass ได้คน้ หาโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยร่ วมมือกับ Avolio พัฒนาตัว
แปรเพื่ อ ใช้ใ นการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1995

เขาได้จัด พฤติ ก รรม

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ น 3 กลุ่ม และขนานนามว่า แบบภาวะผูน้ าเต็มขอบเขต(The Full
Range Leadership Model )
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2544) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมส่ วนตัวของบุคคลคนหนึ่ง
ที่จะชักนากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน (Shared Goal) หรื อเป็ นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลระหว่างผูน้ า (Leaders) และผูต้ าม (Followers) ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่ วมกัน (shared Purposes) หรื อเป็ นความสามารถที่จะสร้างความเชี่อมัน่ และให้การ
สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์การ
สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการอิทธิพลทางสังคม ที่
บุคคลหนึ่ งตั้งใจใช้อิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น ให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ หรื อเป็ นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถ
บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนค
อรุ ณ รักธรรม (2532) กล่าวว่า ผูน้ า หรื อ ภาวะผูน้ า เป็ นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดส่ วนผูน้ า
ในอุดมคติน้ นั คือบุคคลที่จะทาให้สมาชิ กขององค์การประพฤติปฏิบตั ิไปในทิศทางที่จะทาให้
องค์การนั้นถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เชื่อว่าองค์การจะมีประสิ ทธิ ภาพได้มากที่สุด เมื่อผูน้ าองค์การนั้น
สามารถจัดหาแนวทางในการทางานอันเป็ นที่ชื่นชอบของผูใ้ ต้บงั คับบัญูชา และในขณะเดียวกันก็
จะเป็ นแนวทางที่จะนาองค์การไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้ดว้ ย
จากความหมายของภาวะผูน้ าข้างต้น สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
หนึ่งสร้างอิทธิพลเหนื อบุคคลอื่น หรื อผูต้ าม เพื่อให้ปฏิบตั ิกิจกรรมได้เกิดผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
หรื อที่องค์การวางไว้ โดยที่การกระทาดังกล่าวเกิดจากการที่ผตู ้ ามเกิคความเชื่อมัน่ ศรัทธาในตัว
ผูน้ า และพร้ อมปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดี ยวกันขององค์การ และหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปการใช้อานาจ เละอิทธิพล หรื อรู ปแบบของผูน้ าก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
1.2 ลักษณะของผูน้ า (Leadership) ผูน้ าควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ (อารี ย ์ พันธ์มณี 2544)
1.2.I L-Learner ผูร้ ู ้
ผูน้ าควรเป็ นผูร้ อบรู ้ ทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ผูน้ าจึงต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ศึกษาหาความ
รู ้อยู่เสมอ จากการอ่านอ่าน ฟั ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น และใช้สื่อมวลชน ทั้ง
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่
1.2.2 E-Endurance and Example ความมานะอดทน และตัวอย่างที่ดี
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ผูน้ าต้องเป็ นผูม้ ีความมานะ อดทนต่อความยากลาบากในการงาน การปรับตัว เข้ากับคน
ลูกน้อง เพื่อนร่ วมงาน และลูกค้าที่มารับบริ การ เพื่อจะประคับประคองและนากิจการของตนให้
ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
การเป็ นตัวอย่างที่ดีในทุกด้าน แก่ลูกน้อง เพื่อนร่ วมงาน ย่อมสร้างศรัทธาและความเต็มใจ
ในการให้ความร่ วมมือ ดังนั้น ผูน้ าจึงไม่เพียงแต่สอนงาน อธิบายงาน สาธิตให้ดู แต่จะต้องมีชีวิต
เป็ นอยูใ่ ห้เห็นอีกต่างหาก
1.2.3 A-Attempt พยายาม
ผูน้ าต้องมีความมานะพยายามอย่างยิง่ ในการดาเนินงาน หลายครั้งอาจประสบปัญหา แต่ผู ้
มีควาพยายามก็จะไม่ยอ่ ท้อ และมองปัญหา อุปสรรค เป็ นโอกาส
1.2.4 D-Drives and Diligence แรงจูงใจและความขยันหมัน่ เพียร
ผูน้ าจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการไม่หยุดนิ่ง และมีไฟแห่ งความทะเยอทะยานที่จะมุ่งมัน่
นาพาตนและองค์กรสู่ ความสาเจ็รจให้จงได้ บุคคลที่มีแรงจูงใจ จะมีพฤติกรรมที่ชดั เจน มี
ทิศทางและมุ่งสู่เป้ าหมาย คือ ความสาเร็ จให้จงได้
ผูน้ ามีแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว ยังไม่สมบูรณ์ จะต้องมีความขยันขันแข็ง ทั้งในค้านความคิด
และการนาความคิค ทดลอง สู่ การปฏิบตั ิให้จงได้ จึงเชื่อว่า พรสวรรค์ก็มีความสาคัญูแต่พรแสวง
ย่อมเป็ นคุณสมบัติของบุคคลผูป้ ระสบความสาเร็ จแน่นอน
1.2.5 E-Enthusiasm and Expert ความกระตือรื อร้น และความชานาญู
ผูน้ าต้องมีความกระตือรื อร้น ตืนตัว ตื่นตน ตื่นใจตลอดเวลา เพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนก มี
ความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวา
ความชานาญ หรื อทักษะก็เป็ นคุณสมบัติของผูน้ า ผูม้ ีประสบการณ์ เรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาดที่
จะสั่งสมความรู ้ ประสบการณ์ และนาเอาประสบการณ์มาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทัน
เหตุการณ์
ผูน้ า จึงไม่เพียงแต่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความชานาญยัง
เกิดจากการเรี ยนรู ้ที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และล้มเหลวของบุคคลอื่น และใช้เวลาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ฝึ กหัดในสิ่ งที่ถูกต้อง แม่นยา ในการสะสมประสบการณ์ และสร้างความชานาญให้
เกิดขึ้น
1.2.6 R-Responsibllity and Risk ความรับผิดชอบและความกล้าเสี่ ยง
ผูน้ าต้องมีความรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ บางครั้งความรับผิดชอบอาจต้องรวมถึงเวลา
ที่นอกเหนือไปจากเวลาทางานปกติ คือตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง และในทุกเรื่ อง รวมทั้ง
ความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายให้ลกู น้องด้วย ดังนั้น ความรอบคอบ ถี่ถว้ น และมองการณ์ไกลจึง
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จาเป็ นที่ผนู ้ าต้องมี
1.2.7 S-self-confident, Sincerity and sex ความมัน่ ใจในตนเอง ความจริ งใจ และ ความ สุ ข
ผูน้ าต้องมีความมัน่ ใจในตนเอง เพราะความมัน่ ใจจะทาให้บุคคลประสบความสาเร็ จ ผูน้ า
จึงไม่เป็ นคนลังเล ละล้าละลัง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา โดยปราศจากจุดยืน นับตั้งแต่เชื่อมัน่ ในตนเอง
ศรัทธาต่อตนเอง ต่องาน ต่อหน้าที่ องค์กร และลูกค้าที่มารับบริ การ
ความจริ งใจในการปฏิบตั ิงาน ต่อลูกน้อง เพื่อนร่ วมงาน สมาชิ กหรื อลูกค้าต้อง
ตรงไปตรงมา โปร่ งใส ความจริ งใจจะเรี ยกศรัทธา จากผูม้ ารับบริ การและเพื่อนร่ วมงาน และได้รับ
ความร่ วมมืออย่างเต็มที่
1.2.8 H-Honesty,Human-Relations and Health ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์และสุ ขภาพ
อนามัยดี
ผูน้ าต้องมี ความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง หน้าที่ และผูม้ ารั บบริ การ เพราะความซื่ อสัตย์ทาให้
ได้รับความไว้วางใจจากผูเ้ กี่ยวข้อง ลูกน้อง ลูกค้า จะไว้วางใจ ให้ความร่ วมมือ และเต็มใจมาใช้
บริ การกิจการเจริ ญก้าวหน้า
มนุ ษย์สัมพันธ์เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญยิ่งของผูน้ า ผูน้ าย่อมต้องปราศัยยิม้ แย้มทักทายต้อง
รู ้จกั คน เข้าใจคน อยูร่ ่ วมกับคนได้อย่างดี ต้องรู ้จกั ให้ รู ้จกั รับ รู ้จกั ให้อภัยไม่รอรับเเต่ฝ่ายเดียว
ความสัมพันธ์กบั บุคคลถ้าราบรื่ นงานก็จะก้าวหน้า เพราะผูน้ าถ้าทางานกับคน ถ้าสามารถชักจูง
โน้มน้าว สร้างความรัก ประทับใจบุคคลที่อยูแ่ วดล้อมได้กจ็ ะได้รับความรัก ความศรัทธาและเต็มใจ
ร่ วมมือช่วยกันฝ่ าฟัน แม้ปัญูหาที่ยาก ก็สามารถสาเร็ จได้ง่ายดาย
สุ ขภาพอนามัย ทั้งสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต ผูน้ าต้องใส่ ใจ ดูแลสุ ขภาพอนามัยให้แข็งแรงอยู่
เสมอ เพราะผูน้ าย่อมต้องทางานหนัก ต้องใช้สมอง ไตร่ ตรอง ขบคิด แก้ปัญหา ถ้าร่ างกายไม่อยูใ่ น
สภาพที่แข็งแรงพอ ก็ไม่อาจสู ง้ านที่ยากได้
1.2.9 I-lntelligence, ldeologist and lnitiative ความเฉลียวฉลาด อุดมคติ และความคิดริ เริ่ ม
ผูน้ าต้องมีสติปัญญูาเฉี ยบแหลม สามารถคาคคะเน มองการณ์ไกล ประเมินสถานการณ์ได้
ใกล้เคียงกับความจริ ง และมีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาหาสิ่ งที่สมบูรณ์กว่า และความคิดริ เริ่ มในการคิด
เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปสู่ ส่ิ งที่มีคุณค่า เพื่อความพอใจของผูใ้ ช้บริ การ และความก้าวหน้าของ
องค์การ ผูม้ ีความคิดริ เริ่ มย่อมก้าวเดินไปข้างหน้าผูอ้ ื่นหนึ่งก้าวเสมอ
1.2.10 P-Personalty บุคลิกภาพที่ดี
ผูน้ าต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับตาแหน่งงานหรื อภาระที่
รับผิดชอบ และต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพทั้งทางกาย อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้เป็ นที่พอใจของผูม้ ารับบริ การ และผูท้ ี่อยูแ่ วดล้อม
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แนวควำมคิคและทฤษฎีภำวะผู้นำ
ทฤษฎีภาวะผูน้ ามีวิวฒั นาการจากการศึกษาอย่างกว้างขวาง และเริ่ มมีความชัดเจนประมาณ
ต้นศตวรรษที่ 20 โดยศึกษาตามแเนวความคิด ความเชื่อของทฤษฎีภาวะผูน้ าในแต่ละช่วงเป็ นผลให้
เกิดแนวคิดมาพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ า และนามาใช้ในการพัฒนาผูน้ ากลุ่ม และองค์การ ในปั จจุบนั
แบ่งการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาเป็ น 3 แนวทาง คือ 1) ทถษฎีลกั ษณะเด่นของผูน้ า2) ทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูน้ า และ 3) ทฤษฎีเกี่ยวกับผูต้ ามสถานการณ์ ต่อมา Burns (1987)ได้เสนอ
แนวคิคเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็ นแนวทางที่ 4 คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลง และ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
ทฤษฎีลกั ษณะเด่ นของผู้นำ (Leadership traits theory)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูน้ าเริ่ มในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ
(Greatman Theory of Leadership) ของกรี กและโรมันโบราณ มีความเชื่อว่า ภาวะผูน้ าเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรื อโดยกาเนิ ด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้
ลักษณะผูน้ าที่ดีและมีประสิ ทธิภาพสู งจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึง
การเป็ นผูน้ าและต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถด้วยตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับ Trait Theoryiesของ
Gardner(1989) ได้แก่
1.4.1 The Tasks of Leadership กล่าวถึงงานที่ผนู ้ าจาเป็ นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการกาหนด
เป้ าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู ้จกั สร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริ หารจัดการ
มีความสามารถในการปฏิบตั ิการ สามารถอธิบายได้ เป็ นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญูลกั ษณ์ของ
กลุ่ม และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.4.2 Leader-Constituent Interection เชื่อว่าผูน้ าต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอื่นหรื อมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ เพื่อที่สนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคลและ
ผูน้ าต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผตู ้ ามมีความแข็งแกร่ งและ
สามารถยืนอยู่ดว้ ยตนเองอย่างอิสระทฤษฎีน้ ี พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่ นอนหรื อชี้ชดั ของผูน้ า
เพราะผูน้ าอาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี้ออกมา
Stogdill(1974) สรุ ปว่า คุณลักษณะของผูน้ าแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถชี้บ่งภาวะความ
เป็ นผูน้ าได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถพยากรณ์ หรื อวิเคราะห์ภาวะผูน้ าได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนั้น
ยังสรุ ปว่า คุณลักษณะของภาวะผูน้ าแตกต่างไปตามสถานการณ์ ธรรมชาติของกลุ่มและความ
ต้องการของกลุ่มเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ า
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Vroom (1976, อ้างถึงใน ปรี ชา ทัศน์ละไม 2550) สรุ ปว่า การศึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะ
ความเป็ นผูน้ าไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะไม่อาจชี้ให้เห็นคุณลักษณะใดๆ ที่ทาให้เกิด ความ
เเตกต่างระหว่างผูน้ า และผูไ้ ต้บงั คับบัญูชาอย่างแน่นอน
ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้นำ (Behavioral Styles theory)
การพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่ งที่ผนู ้ าปฏิบตั ิ
และชี้ให้เห็นว่าทั้งผูน้ า และผูต้ ามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ได้แก่ KurtLewin, Rensis
Likert, Blake and Mouton และ Douglas McGregor
1.5.1 Kurt Lewin’s Studies
Lewin แบ่งลักษณะผูน้ าเป็ น 3 แบบ คือ
1. ผูน้ าแบบอัตถนิยม หรื ออัตตา (Autocratic Leadership style) จะตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่
มีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ตัวผูน้ าเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคนบางครั้งทาให้
เกิคศัตรู ได้ ผูน้ าลักษณะนี้ จะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการมีผนู ้ าลักษณะนี้ จะทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership style) ใช้การตัดสิ นใจของกลุ่ม หรื อ
ให้ผตู ้ ามมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รับฟังความคิดเห็นส่ วนรวม ทางานเป็ นทีมมีการสื่ อสารแบบ 2
ทางทาให้เพิ่มผลผลิต และความพึงพอใจในการทางาน บางครั้งการอิงกลุ่มทาให้ใช้เวลานานในการ
ตัดสิ นใจ ระยะเวลาที่เร่ งด่วนผูน้ าลักษณะนี้ไม่เกิดผลดี
3. ผูน้ าแบบตามสบายหรื อเสรี นิยม (Laissez- Faire Leadership style) จะให้อิสระกับผูใ้ ต้
บังคับบัญูชาเต็มที่ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา จะไม่มีการกาหนดเป้ าหมายที่แน่นอนไม่มีหลักเกณฑ์
ไม่มีระเบียบ จะทาให้เกิคความคับข้องใจหรื อความไม่พอใจของผูร้ ่ วมงานได้และได้ผลผลิตต่า การ
ทางานของผูน้ าลักษณะนี้เป็ นการกระจายงานไปที่กลุ่ม ถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจใน
การทางานสูง สามารถควบคุมกลุ่มได้ดี มีผลงานและความคิคริ เริ มสร้างสรรค์
ลักษณะผูน้ าแต่ละแบบจะสร้างบรรยากาศในการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้
ลักษณะผูน้ าแบบใดย่อมขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ดว้ ย
1.5.2 Likert’S Michigan Studies
Rensis Likert (1961) และสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทาการวิจยั ด้านภาวะผูน้ า
โดยใช้เครื่ องมือที Likert และกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย คาามคิครวบยอดเรื่ อง ภาวะผูน้ า แรงจูงใจ
การติตต่อสื่ อสาร การปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิ พล การตัดสิ นใจ การตั้งเป้ าหมายการควบคุม
คุณภาพและสมรรถนะของเป้ าหมาย โดยแบ่งลักษณะผูน้ าเป็ น 4 แบบ คือ
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1. แบบใช้อานาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ ริ หารใช้อานาจเผด็จการสู งไว้วางใจผูใ้ ต้
บังคับบัญูชาเล็กน้อย บังคับบัญูชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่ อสารเป็ นแบบทางเดียว
จากบนลงล่าง การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับเบื้องบนมาก
2. แบบใช้อานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้
ความไว้วางใจผูใ้ ต้บงั คับบัญูชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การ
ติดต่อสื่ อสารจากเบื้องล่างสู่ เบื้องบนได้บา้ ง รับฟั งความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบ้าง และ
บางครั้งยอมให้การตัดสิ นใจแต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผูบ้ งั คับบัญชา
3. แบบปรึ กษาหารื อ (Consultative – Democratic) ผูบ้ ริ หารจะให้ความไว้วางใจเเละการตัต
สิ นใจแต่ไม่ท้ งั หมด จะใช้ความคิคและความเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญูชาเสมอ ให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ จะลงโทษนานๆ ครั้งและใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีการติดต่อสื่ อสารแบบ2 ทางจาก
ระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบาย และการตัดสิ นใจมาจากระดับบน
ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสิ นใจบางอย่างอยูใ่ นระดับล่าง ผูบ้ ริ หารเป็ นที่ปรึ กษาในทุกด้าน
4. แบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง (Praticipative – Democatic) ผูบ้ ริ หารให้ความไว้วางใจ และ
เชื่อถือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทน
เป็ นความมัน่ คงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน มีการ
ประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับล่างในระดับ
เดียวกันหรื อในกลุ่มผูร้ ่ วมงานสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารได้ท้ งั ในกลุ่มผูบ้ ริ หารและ กลุ่ม
ผูร้ ่ วมงาน
Likert (1961) พบว่า การบริ หารแบบที่ 4 จะทาให้ผนู ้ าประสบผลสาเร็ จ และเป็ นผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสู งขึ้นด้วย ซึ่งความสาเร็ จขึ้นกับการมีส่วนร่ วมมากน้อยของผูใ้ ต้
บังคับบัญูชา
1.5.3 Biake and Mouton’s manageriaI Grid
Blakee and Mouton (1978) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าที่ดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน(people)และ
ผลผลิต(product)โดยกาหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็ น 1 -9 และกาหนดผลผลิต
เป็ น 1 – 9 เช่นกัน และสรุ ปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่ งผลให้ผลผลิตมีปริ มาณและคุณภาพสูงตามไป
ด้วย เรี ยกรู ปแบบนี้ ว่า ผูน้ าแบบ 9, 9 (Nine –Nine Style : 9, 9 style) ซึ่งรู ปแบบของการบริ หาร
แบบตาข่ายนี้ จะแบ่งลักษณะเด่นๆของผูน้ าไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็ นหลัก แบบมุ่งคนเป็ น
หลัก แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า แบบทางสายกลาง และแบบทางานเป็ นทีม
1.5.4 Mcgregor’s : Theory x and Theory Y
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Douglas Mcgregor (1960) เป็ นนักจิตสังคมชาวอเมริ กา ซึ่ งทฤษฎีน้ ี เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจ และทฤษฎีความต้องการขั้นพื้นฐานของ Maslow ซึ่ง Mcgregor มีความเห็นว่าการทางาน
กับคน จะต้องคานึ งถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์มีความต้องการ
พื้นฐาน และต้องการเเรงจูงใจ ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องให้สิ่งที่ผตู ้ าม หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ต้องการจึงจะทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรื อร้นช่วยกันปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย
Theory x พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบทางาน พื้นฐานคนขี้เกียจ อยากได้เงินอยากสบาย
เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จาเป็ นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมีกฎระเบียบอย่าง
เคร่ งครัด
Theory Y เป็ นกลุ่มที่มองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบเต็มใจทางาน มี
การเรี ยนรู ้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศกั ยภาพในตนเอง
1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูน้ าตามสถานการณ์ (contingency Leadership Style)
เป็ นทฤษฎีที่นาปั จจัยสิ่ งแวดล้อมของผูน้ ามาพิจารณาว่ามีความสาคัญต่อความสาเร็ จของผูบ้ ริ หาร
ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวด ล้อมหรื อสถานการณ์ที่อานวยให้ ได้แก่
1.6.1 แนวคิดทฤษฎี 3-D Management Styles
William J. Reddin (1970, อ้างถึงใน เสริ มศักคิ์ วิศาลาภรณ์ 2536) เพิ่มมิติประสิ ทธิผล
เข้ากับมิติพฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ Reddin กล่าวว่าแบบภาวะผูน้ า
ต่างๆ อาจมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ ซึ่งประสิ ทธิผลจะหมายถึงการที่ผบู ้ ริ หาร
ประสบความสาเร็ จในผลงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีอยู่ แบบภาวะผูน้ าจะมี
ประสิ ทธิผลมากหรื อน้อย ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั พฤติกรรมการบริ หารที่มุ่งงานหรื อมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งแบบ
ภาวะผูน้ ากับสถานการณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม เรี ยกว่า มีประสิ ทธิ ผลแต่ถา้ ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เรี ยกว่าไม่มีประสิ ทธิผล และReddin ยังแบ่งผูน้ าออกเป็ น4แบบ

ตำรำงที่ 1 รู ปแบบภาวะผูน้ าตามทฤษฎี 3-D Management styles
ผู้นำทีไ่ ม่ มปี ระสอทธิภำพ

ลักษณะพืน้ ฐำนภำวะผู้นำ

ผู้นำทีม่ ปี ระสิ ทธิภำพ
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1.Deserter คือ ผูน้ าแบบละทิง้
หน้าที่และหนีงาน

Separated
แบบผูแ้ ยกตัว

2.Autocrat คือ ผูน้ าที่เอาแต่ผล Dedicated
ของงานอย่างเดียว
แบบผูเ้ สี ยสละ
3. Missionary คือ สัมพันธภาพ
เสี ยสละทาคนเดียว
จึงได้คุณภาพงานต่า
4. compromiser คือ ผูป้ ระนี
ประนอมทุกๆเรื่ อง

Related
แบบมิตรสัมพันธ์
Integrated
แบบผสมผสาน

Bureaucrat คือ ทางานแบบ
เครื่ องจักรไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ให้งานเสร็ จไปวันๆ
Benevolent Autocrat คือ มี
ความเมตตา กรุ ณาผูร้ ่ วมงาน
มากขึ้น
Developer คือ ต้องรู ้จกั พัฒนาผู ้
ตามให้มีความรับผิดชอบงาน
มากขึ้น
Executive คือ ต้องมีผลงานดี
เลิศและสัมพันธภาพดีดว้ ย

ที่มา : เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, “ภาวะผูน้ า.”ในประมวลสำระชุ ดวิชำทฤษฎี และแนวปฏิบัติในกำร
บริหำรกำรศึกษำ หน่ วยที่ 5 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2536), 82-83.
Reddin กล่าวว่า องค์ประกอบที่สาคัญในการระบุสถานการณ์มี 5 ประการ คือเทคโนโลยี
ปรัชญาองค์การ ผูบ้ งั คับบัญูชา เพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญูชา และ Reddin ได้เสนอแนะว่า
องค์ประกอบทางสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อรู ปแบบภาวะผูน้ าที่เหมาะสม ได้แก่องค์ประกอบทาง
เทคโนโลยี องค์การ และคน ดังนั้นในการบริ หารจึงขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารที่จะใช้วิจารณญาณพิจารณา
ว่ า จะยึ ด องค์ ป ระกอบตัว ใดเป็ นหลัก ในการใช้ รู ป แบบภาวะผู ้น าได้อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
1.6.2 Theory Z Organization
William Ouchi (1981) เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และความดีอยูใ่ นตัว ควร
เป็ นโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนางาน และมีการกระจายอานาจไปสู่ ส่วนล่าง
(Decentralization) และพัฒนาถึงคุณภาพชีวิต ผูน้ าเป็ นเพียงผูท้ ี่คอยช่วยประสานงานร่ วมคิดพัฒนา
และใช้ทกั ษะในการอยูร่ ่ วมกัน
1.6.3 Life – cycle Theories
Hersey md Blanchand (1988) ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรด
ดิน และยังยึดหลักการเดี ยวกัน คือ แบบภาวะผูน้ าอาจมีประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยู่กบั
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สถานการณ์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ตามทฤษฎีขจง Hersey andBlanchand
(1988) ประกอบด้วย
1. ปริ มาณการออกคาสัง่ คาแนะนาต่างๆหรื อพฤติกรรมด้านงาน
2. ปริ มาณการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรื อพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์
3. ความพร้อมของผูต้ ามหรื อกลุ่มผูต้ าม
Hersey and Blanchand แบ่งภาวะผูน้ าออกเป็ น 4 แบบ คือ
1. ผูน้ าแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผูน้ าประเภทนี้จะให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดและดูแล
ลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผูต้ ามที่มีความพร้อมอยูใ่ นระดับที่1 คือ (M1) บุคคลมีความพร้อม
อยูใ่ นระดับต่า
2. ผูน้ าแบบขายความคิด (selling ) ผูน้ าประเภทนี้ จะคอยชี้ แนะ บ้างว่าผูต้ ามขาด
ความสามารถในการทางาน แต่ถา้ ผูต้ ามได้รับการสนับสนุนให้ทาพฤติกรรมนั้น โดยการให้รางวัลก็
จะทาให้เกิคความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน และกระตือรื อร้นที่จะทางานมากขึ้น ผูบ้ ริ หารจะใช้
วิธีการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผตู ้ ามเข้าใจ จะทาให้ผตู ้ าม
เข้าไจและตัดสิ นใจในการทางานได้ดี เหมาะกับผูต้ ามที่มีความพร้อมในการทางานอยูใ่ นระดับที่ 2
คือ (M2) บุคคลมีความพร้อมอยูใ่ นระดับต่าถึงปานกลาง
3. ผูน้ าแบบเน้นการทางานแบบมีส่วนร่ วม (Participation) ผูน้ าประเภทนี้ จะคอยอานวย
ความสะดวกต่างๆ ในการตัดสิ นใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่ อสาร 2 ทางหรื อรับฟั งเรื่ องราว
ปั ญหาต่างๆจากผูต้ าม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้ผตู ้ าม
ปฏิบตั ิงานได้เต็มความรู ้ความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะกับผูต้ ามที่มีความพร้อมอยู่ใน
ระดับ 3 (M3) คือ ความพร้อมของผูต้ ามอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับสู ง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มี
ความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน
4. ผูน้ าแบบมอบหมายงานให้ทา (Delegation) ผูบ้ ริ หารเพียงให้คาแนะนา และช่วยเหลือ
เล็กๆ น้อยๆ ผูต้ ามคิค และตัดสิ นใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผูต้ ามที่มีความพร้อมในการทางาน
ระดับสู งสามารถทางานให้มีประสิ ทธิภาพได้ดี เหมาะกับผูต้ ามที่มีความพร้อมอยูใ่ นระดับ 4(M4)
คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสู ง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีท้ งั ความสามารถและเต็มใจหรื อมัน่ ใจในการ
รับผิดชอบ การ ทางาน
1.6.4 Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
Fiedler (1967) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัย 3ส่ วน
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ าม บุคลิกภาพของผูน้ า มีส่วนสาคัญ ที่จะ
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ทาให้กลุ่มยอมรับ
2. โครงสร้างของงาน งานที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน อานาจผูน้ าจะ
ลดลง แต่ถา้ งานใดต้องใช้ความคิด การวางแผน ผูน้ าจะมีอานาจมากขึ้น
3. อานาจของผูน้ า ผูน้ าที่ดีที่สุด คือ ผูท้ ี่เห็นงานสาคัญที่สุด แต่ถา้ ผูน้ าที่จะทาเช่นนี้ ได้
ผูน้ าต้องมีอานาจและอิทธิพลมาก แต่ถา้ ผูน้ ามีอิทธิพลหรื ออานาจไม่มากพอจะกลายเป็ นผูน้ าที่เห็น
ความสาคัญของสัมพันธภาพระหว่างผูน้ าและผูต้ ามมากกว่าเห็นความสาคัญของงาน
ทฤษฎีของ Fiedler(1967) ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่มีประสิ ทธิภาพขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ถ้าสัมพันธภาพของผูน้ าและผูต้ ามดี และมีโครงสร้างของงานชัดเจน ผูน้ าจะ
สามารถควบคุมสถานการณ์ขององค์กรได้
แนวคิดทฤษฎีภำวะผู้นำแบบแลกเปลีย่ น (Transational leadership)
แนวคิดของ Burns (1978) เห็นว่าพื้นฐานของผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน คือ การใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับผูต้ าม โดยที่ผนู ้ ายอมรับความต้องการของผูต้ ามด้วยการให้วตั ถุส่ิ งของมี
ค่าตามที่ตอ้ งการ แต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนให้ผตู ้ ามต้องทางานบรรจวัตถุประสงค์ที่กาเนิ ดหรื อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้สาเร็ จตามข้อตกลง ผูต้ ามก็จะได้รางวัลตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยนขณะที่ผนู ้ าก็ได้
ประโยชน์จจากผลงานที่สาเร็ จนั้น ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจึงเน้นที่ทาให้การดาเนิ นการขององค์การ
ในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างราบรื่ น และมีประสิ ทธิภาพ บังเกิดผลดี ผูน้ าแบบนี้ จึงมีความเชี่ยวชาญใน
การบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหน้าที่ทางการบริ หาร (Management Functions) เช่น การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุม เป็ นต้น ในการทางานจึงไม่เน้น
ความสัมพันธ์ส่วนตัวนัก ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจึงมีความเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ (Managers)มากกว่า
พฤติกรรมความหมายของการเป็ นผูน้ า (Leaders) ทั้งนี้ เพราะแสดงพฤติกรรมในการบริ หารจัดการ
(Managing ) มากกว่าการนา (Leading) โดยมุ่งเน้นความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency)เป็ น สาคัญ
อย่างไรก็ตามผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนสามารถปรับให้มีประสิ ทธิ ผล(Effective)เพิ่มขึ้นได้โดย
ทาให้ความคาดหวังในงานมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับยืน่ มือเข้าไปช่วยเหลือผูต้ ามให้เกิดความ
มัน่ ใจตนเอง นอกจากนี้การช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผูต้ ามจะทาให้ผลงานและขวัญ
กาลังใจของผูต้ ามสู งขึ้นด้วย หรื อกล่าวโดยสรุ ปอีกนัยหนึ่ งก็คือ เพิ่มความเป็ นภาวะผูน้ าแบบ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนัน่ เอง
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (TransactionaI Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าให้รางวัล
หรื อลงโทษผูต้ าม ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริ มแรง
ตามสถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั ิงานตามระดับที่คาคหวังไว้ ผูน้ าช่วยให้ผตู ้ ามบรรลุ
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เป้ าหมาย ทาให้ผตู ้ ามมีความเชื่ อมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่
กาหนดซึ่ งผูน้ าจะต้องรู ้ถึงสิ่ งที่ผตู ้ ามจะต้องปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ ผูน้ าจูงใจโดย
เชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความสาเร็ จตามเป้ าหมาย รางวัลส่ วนใหญ่เป็ นรางวัลจาก
ภายนอก ผูน้ าจะตระหนักถึงความต้องการของผูต้ าม รับรู ้ว่าผูต้ ามต้องทาอะไรเพื่อที่จะบรรลุ
เป้ าหมาย ผูน้ าจะระบุบทบาทเหล่านี้ และข้อกาหนดงานที่ชดั เจน ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
ประกอบ ด้วย
1. การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR)ผูน้ าจะทาให้ผตู ้ ามเข้าใจชัดเจน
ว่าต้องการให้ผตู ้ ามทาอะไร หรื อคาดหวังอะไรจากผูต้ าม จากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรู ป
ของคายกย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มขึ้น ให้โบนัส เมื่อผูต้ ามสามารถบรรลุ
เป้ าหมายตามที่คาดหวัง ผูน้ าแบบนี้มกั จูงใจโดยให้รางวัลเป็ นการตอบแทน และมักจูงใจด้วยเเรงจูง
ใจขั้นพื้นฐาน หรื อแรงจูงใจภายนอก
2. การบริ หารแบบวางเฉย (Management by Excepticn) เป็ นการบริ หารงานที่ปล่อยให้
เป็ นไปตามสภาพเดิม (status QUO) ผูน้ าไม่พยายามเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับงาน จะเข้าไปแทรกก็ต่อเมื่อมี
อะไรเกิดผิดพลาดขึ้น หรื อการทางานที่ต่ากว่ามาตรฐาน การเสริ มแรงมักจะเป็ นทางลบหรื อให้
ข้อมูลย้อนกลับทางลบ มีการบริ หารงานโดยไม่ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอะไร ผูน้ าจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็
ต่อเมื่องานบกพร่ องหรื อไม่ได้ตามมาตรฐาน การบริ หารงานแบบวางเฉยแบ่งได้เป็ น2 แบบคือ
3. การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (Active Management-by Exception :MBE-A) ผูน้ าจะใช้
วิธีการทางานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ ผูน้ าจะคอยสังเกตผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ ามและช่วยแก้ไขให้
ถูกต้อง เพื่อป้ องกันการเกิดความผิดพลาด หรื อล้มเหลว
4. การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (passtive Management-by Exception :MBE-p) ผูน้ าจะใช้
วิธีการทางานแบบเดิม และพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้ าจะเข้าไปแทรกแซงถ้าผลการปฏิบตั ิไม่ได้
มาตราฐาน หรื อถ้ามีบางอย่างผิดพลาด
5. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership : LF) หรื อพฤติกรรมความไม่มี
ภาวะผูน้ า (Nonleadership Behavior) เป็ นภาวะผูน้ าที่ไม่มีความพยายาม ขาคความรับผิดชอบ ไม่มี
การตัดสิ นใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกอยูฝ่ ่ ายไหน ขาดการมีส่วนร่ วม เมื่อผูต้ ามต้องการผูน้ า ผูน้ าจะไม่
อยู่ ไน่มีวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้ าหมาย (Bass1999 )
ผลการศึกษาสอคคล้องกับงานวิจยั ของ Bass and Avolio (1994) ซึ่งได้วิจยั และยืนยันให้
เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เป็ นลาดับขั้น (Hierarch of Corelations) ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าแบบต่างๆ
และผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพ ความพยายาม และความพึงพอใจ พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงมี
ประสิ ทธิภาพมากกว่า และทาให้เกิดความพยายาม และความพึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผูน้ าแบบให้
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รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) การบริ หารแบบวางเฉย(Management-by-Exception)
แบบเชิงรุ ก (MBE-A) และแบบเชิงรับ (MBE-P) และการปล่อยตามสบาย (Laissez-faire) ตามลาดับ
ซึ่งผลการศึกษานี้ พบในสหรัฐอเมริ กา อินเดีย สเปน สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย แคนาคา นิวซี
แลนค์ อิตาลี สวีเดน และเยอรมัน (Bernard M. Bass 1997, อ้างถึงใน ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ 2552)
Uris (1964, อ้างถึงใน มนูญู แสงเจริ ญู 2531) กล่าวว่า ผูน้ าจะใช้การนาแบบใดจึงจะ
ประสบผลสาเร็ จนั้น สิ งที่ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบสองประการ คือ ผูน้ า และผูต้ าม คุณลักษณะ
ของผูต้ ามเป็ นสิ่ งที่ผนู ้ าจะต้องพิจารณาตนเองว่าจะนาแบบใด ได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์เดิม
ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และความรับผิดชอบ เช่น อายุ แบบตามสบายอาจเหมาะกับผูน้ าที่สูงอายุ ที่มี
ประสบการณ์สูง ผูต้ ามที่อ่อนวัย อาจใช้การนาแบบอัตตาธิปไตย เพศหญิงอาจทางานดีภายใต้ผนู ้ า
แบบอัตตาธิปไตย ผูช้ ายอาจทางานดีภายใต้ผนู ้ าแบบอื่น ประสบการณ์เดิม เมื่อผูต้ ามมีประสบการณ์
เดิมมากขึ้น ผูน้ าควรจะเป็ นประชาธิปไตยมากกว่าแบบตามสบาย ลักษณะนิสัย บุคคลที่เห็นว่าบ้าน
ของตนเอง จังหวัดที่ตนเองเกิด ภาษาที่ตนเองใช้ยอ่ มดีที่สุด ชอบทาตามที่เคยปฏิบตั ิมา ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง เห็นว่าผูน้ าที่ดียอ่ มเข้มแข็ง บุคคลประเภทนี้ เหมาะแก่การนาแบบอัตตาธิปไตย ส่ วน
บุคคลที่ยอมรับฟั งความคิดเห็นแบบใหม่ๆ เห็นค่าของคนอยูท่ ี่ผลงาน ชอบความยุติรรม เห็นว่าการ
ปกครองแบบอัตตาธิ ปไตยเป็ นการปกครองแบบคนๆ เดียว บุคคลชนิ คนี้ ชอบจะมีผนู ้ าแบบ
ประชาธิปไตย บุคคลที่ชอบทางานตามลาพัง แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเชื่อมันในตนเองสู ง เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรับผิดชอบ บุคคลประเภทนี้ เหมาะที่จะนาแบบตามสบาย ทัศนะคติของผู ้
ตามเป็ นสิ่ งที่สาคัญูอีกอยางหนึ่ งที่กาหนดแบบผูน้ า ถ้าผูต้ ามมีการยอมรับและเชื่อฟังอย่างดี ก็ควร
นาแบบอัตตาธิปไตย ถ้าผูต้ ามมีความร่ วมมือเป็ นเลิศก็ควรนาแบบประชาธิปไตย แต่ถา้ ผูต้ ามมีความ
คิคริ เริ่ มมากก็ควรนาแบบตามสบาย ส่ วนความรับผิดชอบ ถ้าเราต้องการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญูชาเชื่อฟัง
อย่างเดียว เราก็ตอ้ งรับผิดชอบเต็มที่ เป็ นการนาแบบอัตตาธิปไตย ถ้าเราต้องการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
มีส่วนรวม และให้ความร่ วมมือ ก็ตอ้ งช่วยกันรับผิดชอบ ซึ่งเป็ นการนาแบบประชาธิปไตย ถ้าเรา
ต้องการให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความคิดรเริ่ ม มีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เป็ นการนาแบบตามสบาย
Wincent Houghton (1975 : 188, อ้างถึงใน ชูชาติ สะอาด และคณะ 2529) ทาการทดลองให้
หัวหน้าหรื อผูน้ าในกลุ่มใช้วิธีการปกครองลูกน้องในแบบต่างๆกัน เพื่อศึกษากระบวนการ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มหัวหน้า ด้วยการทดลองใช้เด็กอายุ
ประมาณ 10 ขวบ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน มีหวั หน้าที่ได้รับการฝึ กให้ปกครอง
เด็กเหล่านี้ โดยวิธีการปกครองที่แตกต่างกัน 3 แบบ คือ อัตตานิยม เสรี นิยม และประชาธิปไตย โดย
ให้หวั หน้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในกลุ่ม ทั้ง 4 ผลการทดลองครั้งนี้ พบว่า เด็กเกือบทั้งหมด
ชอบหัวหน้าแบบประชาธิ ปไตยมากกว่าแบบเสรี นิยม และอัตตานิยม ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณของ
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กลุ่มไม่แตกตางกัน แต่ผลงานของกลุ่มที่มีหัวหน้าแบบประชาธิ ปไตยมีคุณภาพสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ
สมาชิกมีขวัญดีมาก แม้ว่าหัวหน้าไม่อยู่ สมาชิกก็ทางานอย่างสม่าเสมอ การทะเลาะวิวาทมีนอ้ ย
ส่ วนกลุ่มที่มีหัวหน้าแบบอัตตานิ ยม ขวัญของกลุ่มไม่ดี สมาชิกมีความรู ้สึกไม่ดีต่อหัวหน้า มีการ
ทะเลาะและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อกันมาก สมาชิกคนใดที่อ่อนแอที่สุด จะกลายเป็ นแพะรับ
บาปจนทนอยูไ่ ม่ไหว และต้องลาออกไปในที่สุด นอกจากนี้ ยงั พบว่า กลุ่มที่เคยมีหวั หน้าแบบอัตตา
นิยมมาก่อน แล้วต่อมาได้หวั หน้าแบบเสรี นิยม จะมีการแสดงความก้าวร้าวออกมามาก และขวัญู
ของสมาชิกก็ไม่ดี แต่สมาชิกเหล่านั้นก็ยงั รักหัวหน้าแบบเสรี นิยม มากกว่าแบบอัตตานิยมการศึกษา
ของนักวิชาการไทยที่สอดคล้องกับงานวิจยั ได้แก่ สมยศ นาวีการ (2543)กล่าวว่า ความเป็ นผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยนอย่างใครย่างหนึ่ ง ไม่เพียงพอต่อความมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแต่ความเป็ นผูน้ าทั้ง
แเบบเปลี่ยนแปลง และแบบแลกเปลี่ยน จะมีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์การ
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545) พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงน่ าจะมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการในปั จจุบนั ที่จะนาความรู ้เกี่ยวกับภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผูน้ าในสังคมไทย เพื่อให้ผนู ้ ามีความสามารถ มีศกั ยภาพ มีคุณธรรม และมี
ภาวะผูน้ าเพีย งพอที่ จ ะดาเนิ นงาน หรื อบริ หารจัด การองค์ก ารในทุ ก หน่ วยของสังคมให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลได้ในสภาวะวิ กฤติ
และช่ ว ยให้สังคมไทยสามารถปรั บตัว
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน มีสันติสุข สามารถ
เอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆ ที่ประเทศกาลังเผชิญอยูไ่ ด้ ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
จากการทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ า แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์การ ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบภาวะผูน้ า
ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน รวมถึงโอกาสความเจริ ญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน เป็ นต้น

แนวคิดและทฤษฎีภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ าลักษณะนี้ กาลังเป็ นที่ตอ้ งการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และสับสนอย่างในปั จจุบนั นี้ การนาทฤษฎีผนู ้ าการเปลี่ยนแปลงมาปรับเปลี่ยนองค์การเป็ นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่หรื อเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ของภาวะผูน้ า
โดยมีเบอร์น (Burns) และบาส (Bass) เป็ นสองคนแรกที่ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดย
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แสดงให้เห็นว่าเป็ นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่เนื่องจากภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ น
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ ความเป็ นผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary)
และ มีการกระจายอานาจหรื อเสริ มสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม (Moral agents)
และกระตุน้ ผูต้ ามให้มีความเป็ นผูน้ า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และ
สมมติฐานของสมาชิกในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่
สาคัญขององค์การภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิ พลของผูน้ าที่มีต่อผูต้ ามแต่อิทธิ พล
นั้ นเป็ นการให้ อ านาจแก่ ผู ้ต ามให้ ก ลับ กลายมาเป็ นผู ้น าและผู ้ที่ เ ปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยงานใน
กระบวนการที่เป็ นองค์รวม และเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการผูน้ าในระดับต่างๆ ในหน่ วยย่อยของ
องค์การ จากการวิจยั พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบว่าผูน้ าจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ความ
รับผิดชอบและอานาจที่สาคัญและจะขจัดข้อจากัดการทางานที่ไม่จาเป็ นออกไป ผูน้ ามีการดูแล
สอนทักษะแก่ผตู ้ ามที่มีความจาเป็ นต้องแก้ปัญหาต้องการริ เริ่ ม การกระตุน้ การมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจที่สาคัญ การกระตุน้ การแบ่งปั นความคิด
การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือและการทางานเป็ นทีม รวมทั้งส่ งเสริ ม
การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะทาการปรับปรุ งโครงสร้างองค์การและระบบการ
บริ หาร เพื่อเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ
ภำวะผู้นำแบบบำรมี (Charismatic Leadership)
ก่อนจะมาเป็ นแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผูน้ าที่เริ่ มต้นมาก่อน
คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมี (Charismatic Leadership) โดย เวเบอร์ (Weber) ในทศวรรษที่ 1920
ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมี เมื่อผลงานของเขาได้แปลเป็ นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1947 ได้
กระตุน้ ความสนใจของนักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาด้านภาวะผูน้ า ต่อมาในทศวรรษที่
1980 นักวิจยั ทางจิตวิทยาและการจัดการ ได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อ ภาวะผูน้ าแบบบารมีน้ ี
เนื่ องจากในช่วงทศวรรษนั้นเกิดการแปรรู ปและมีการฟื้ นฟูองค์การต่าง ๆ อย่างมาก และผูบ้ ริ หาร
องค์ก าราต่ า ง ๆ ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารยอมรั บ กัน ว่ า มี ค วามต้อ งการและจ าเป็ นต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในการดาเนิ นการเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่ได้ในสภาวะที่มีการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสู ง
ภาวะผูน้ าแบบบารมี หมายถึง ภาพความคิดของผู ้ตามที่ว่านาเป็ นผูม้ ีพรสวรรค์มีความ
เป็ นพิเศษ และเหนื อคนทัว่ ไป ผูต้ ามจะมีความเชื่ อมัน่ เคารพและบูชาในตัวผูน้ าในลักษณะที่เป็ น
วีรบุรุษเหนือมนุษย์หรื อเทพ เฮ้าส์ (House) ได้เสนอทฤษฎีที่ช้ ีว่าผูน้ าแบบบารมีมีพฤติกรรมอย่างไร
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โดยระบุตวั บ่งชี้ความเป็ นผูน้ าแบบมีบารมีว่าจะรวมเอาความเชื่อมัน่ ของผูต้ ามในความต้องการของ
ผูน้ า การยอมรับปราศจากคาถามต่อผูน้ า ความหลงใหลในตัวผูน้ า รวมทั้งความตั้งใจที่จะเชื่ อฟั ง
ด้วย ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบบารมีน้ ี ระบุถึงลักษณะของผูน้ าที่ได้รับการมองว่าเป็ นผูท้ ี่มีความพิเศษ
เหนื อธรรมดา คือ ผูน้ าจะมีความต้องการในอานาจอย่างแรงกล้า มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู งและมี
ความตั้งใจสู ง พฤติกรรมของผูน้ าแบบบารมีจะประกอบด้วย 1) การสร้างภาพประทับใจให้ผตู ้ ามมี
ความมัน่ ใจในตัวผูน้ า 2) ประกาศอย่างชัดเจนถึงเป้ าหมายทางอุดมการณ์เพื่อสร้างความผูกพันในผู ้
ตาม 3) สื่ อสารให้ผูต้ ามทราบถึงความคาดหวังอย่างสู งที่ผูน้ ามีต่อผูต้ าม 4) แสดงความมัน่ ใจใน
ความสามารถของผูต้ ามมีชีวิตที่ดี และมีความหมายมากขึ้น และผูน้ าจะสร้างตัวอย่างในพฤติกรรม
ของตนเพื่อเป็ นโมเดลทางพฤติกรรมให้กบั ผูต้ าม (Behavior modeling) และ หากมีความจาเป็ นผูน้ า
ก็จะแสดงออกเพื่อกระตุน้ จูงใจผูต้ ามความเหมาะสมด้วย
คอนเกอร์ และ คานันโก (Conger & Kanungo.) ได้เสนอทฤษฎีผนู ้ าแบบบารมี โดยยึดตาม
สมมติ ฐ านที่ ว่ า บารมี น้ ัน เป็ นปรากฏการณ์ แ บบการเสริ ม สร้ า งคื อ ผู ต้ ามจะเป็ นผูเ้ สริ ม สร้ า ง
คุณลักษณะพิเศษให้กบั ผูน้ า โดยมาจากการสังเกตพฤติกรรมของผูน้ าและผลจากพฤติกรรมนั้น
พฤติกรรมเหล่านั้นประกอบด้วย 1) การกระตุน้ แนวคิดที่มีความแตกต่างจากแนวคิดเดิมอย่างมาก
แต่อยูใ่ นอัตราที่ผตู ้ ามยังสามารถรับได้ 2) การนาตัวเข้าแลก หรื อเสี่ ยงกับการสู ญเสี ยสถานะการเงิน
หรื อสมาชิกภาพในองค์การ เพื่อแนวคิดที่ตนมุ่งหวัง 3) ดาเนินการในทางที่ปกติมกั ไม่ทากันเพื่อจะ
บรรลุในแนวคิดที่มี สาหรับ คุณลักษณะพิเศษที่เพิ่มขึ้นของผูน้ า ประกอบด้วย 1) ความมัน่ ใจใน
ตนเอง 2) ทักษะการจัดการใน การสร้างความประทับใจ 3) ความสามารถในการรู ้คิดประเมิน
สถานการณ์และโอกาส รวมทั้งข้อจากัด 4) มีความรู ้สึกไวทางสังคม และมีการเอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา (Empathy)
ในความต้อ งการและในค่ า นิ ย มของผูต้ าม ผูน้ าแบบบารมี น้ ี มัก จะเกิ ด ขึ้ น
เมื่ อ มี วิ ก ฤตการณ์ ที่ ต ้ อ งการ การ เปลี่ ย น แปลงที่ ส าคั ญ หรื อผู ้ ต าม ไม่ พ อใจในสถานะ
อย่า งไรก็ ต ามแม้ว่ า จะไม่ ไ ด้ มี วิ ก ฤตการณ์ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ต าม ผูน้ าแบบ นี้ มัก จะแสดงสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่ เ หนื อ ธรรมดาในการจัด การเรื่ อ งต่ า ง ๆ นอกจากนี้ คอนเกอร์ และ คานัน โก ได้ อธิ บ าย ว่ า
ภาวะผู ้น าแบบบารมี อ าจจะมี ล ัก ษณะบารมี ห รื อบุ ค ลิ ก ภาพพิ เ ศษเชิ ง ลบ เช่ น ผู ้น า จะท า
โครงการขนาดใหญ่ เพื่อโฆษณาตนเองเกิ นจริ ง เนื่ องจากผูน้ าประเมินตนเอง สู งเกินไปและการ
ไม่ ยิ น ดี ที่ จะ หารื อยอมรั บ ค าแนะน าจากผู ้ อื่ น ผู ้ น าแบบนี้ จะล้ ม เหลวในการสร้ าง
ผูส้ ื บทอดที่มีความสามารถผูน้ าแบบนี้ มกั จะทาให้ลูกน้องอ่อนแอ และคอยพึ่งผูน้ า และอาจบ่อน
ทาลายหรื อขจัดผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่จะเป็ นผูส้ ื บทอดผูน้ า
บาส (Bass, 2001) ได้ระบุขอ้ จากัดบางประการของผูน้ าแบบบารมี และได้แนะนาให้มีการ
ขยายทฤษฎี ให้ครอบคลุมถึงลักษณะเสริ มพฤติกรรม ตัวบ่งชี้ บารมี สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
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ตัวอย่างเช่น บาสเสนอว่า ผูน้ าแบบบารมี มักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใช้อานาจแบบปกติลม้ เหลวในการ
จัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็ นที่น่าสงสัยเกี่ ยวกับค่านิ ยมและความเชื่ อดั้งเดิ มของผูน้ าแบบนี้
ดัง นั้ นต่ อ มาในทฤษฎี ภ าวะผู ้น า การเปลี่ ย นแปลงของบาส (Bass)
ได้ ใ ช้ ค าว่ า
การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคาว่า บารมี (Charisma) ซึ่ งหมายถึง
การมีอิทธิ พลเกี่ยวกับอุดมการณ์ที่ระดับสู งสุ ดของจริ ยธรรมคือความไม่เห็นแก่ตวั ซึ่ งทั้งผูน้ าและผู ้
ตามจะมีการอุทิศ ตัวอย่างดี ที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ ซึ่ งบาสได้ให้เหตุผลในการใช้คาว่า การมี
อิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ แทนคาว่า บารมี เนื่ องจาก 1) บารมี เป็ นตัวแทนของความหมายหลาย
ความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการโอ้ดวดหรื อแสดงความตื่นเต้นเกิน
จริ ง 2) บารมี มี ความสัมพันธ์ มากเกิ นไปกับการปกครองแบบเผด็จ การและความเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงเทียม เช่น ฮิตเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) สาหรับผูว้ ิจยั บางคน เช่น เฮ้าส์
(House) และ คอนเกอร์ และคานันโก (Conger and Kanungo) กล่าวว่า บารมี คือ การรวม
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงทั้งหมด ตั้งแต่ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ปั ญญา และการ
คานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ดังนั้นในการฝึ กอบรมและในวัตถุประสงค์ บางงานวิจยั ของบาส จึง
ใช้คาว่า การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์แทนคาว่า บารมี หลังจากเกิดทฤษฎี ภาวะผูน้ าแบบมีบารมี
แล้ว ได้เกิดมี การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าแบบใหม่ข้ ึนคือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลง (Transformational
Leadership) ที่ ไ ด้มี ก ารกล่ า วถึ ง คื อ ทฤษฎี ภ าวะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลง (Burns)
ในปี ค.ศ.1978 และ บาส (Bass)
ในปี ค.ศ. 1985
แต่ทฤษฎี ที่ได้รับการยอมรั บว่าเป็ นทฤษฎี ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
สนับสนุ นมากมาย รวมทั้งมีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าตามทฤษฎีดว้ ย คือ ภาวะผูน้ า การ
เปลี่ยนแปลงของบาส (Bass) ในที่น้ ีจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีท้ งั สองทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
ทฤษฎีภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) ของเบอร์ น (Burns)
ในทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ตอนเริ่ มต้นได้รับการพัฒนามาจากการวิจยั เชิงบรรยาย
ผูน้ าทางการเมือง คือ เบอร์น (Burns) อธิบายภาวะผูน้ าในเชิงกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิพลต่อผูต้ าม
และในทางกลับกันผูต้ ามก็ส่งอิทธิ พลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผูน้ าเช่นเดียวกัน ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมองได้ท้ งั ในระดับแคบที่เป็ นกระบวนการที่ส่งอิทธิ พลต่อปั จเจกบุคคล และในระดับ
กว้างที่เป็ นกระบวนการในการใช้ที่อานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน ในทฤษฎีของ
เบอร์ น ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู ้ ของผูต้ าม โดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิ ยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้น เช่น ในเรื่ องเสรี ภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
กัน สันติภาพและมนุ ษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉา
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ริ ษยา ผูน้ าจะทาให้ผตู ้ ามก้าวขึ้นมา “ตัวตนในทุกๆ วัน” (everyday selves) ไปสู่ “ตัวตนที่ดีกว่า”
(better selves) เบอร์ นมีแนวคิดว่า ภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผูใ้ ดก็ได้ใน
องค์การในทุกๆ ตาแหน่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นผูน้ าหรื อเป็ นผูต้ าม และอาจจะเกี่ยวกับคน ที่มีอิทธิ พลเท่า
เทียมกัน สู งกว่า หรื อต่ากว่าก็ได้
เบอร์น(Burn) ได้ให้ความหมายภาวะผูน้ าว่า หมายถึง การที่ผนู ้ าทาให้ผตู ้ ามสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิ ยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความจาเป็ น และความคาดหวังทั้งของ
ผูน้ าและของผูต้ าม เบอร์ นเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็ นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้าน
อานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็ นปฏิสัมพันธ์ที่ผนู ้ ามาติดต่อ
กับ ผูต้ ามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน ผูน้ าจะให้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการ
และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสาเร็ จในการทางาน ถือว่าผูน้ าและผูต้ ามมีความต้องการอยูใ่ นระดับขั้น
แรกตามทฤษฎีความต้องการเป็ นลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory)
2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าจะตระหนักถึง
ความต้องการและแรงจูงใจของผูต้ าม ผูน้ าและผูต้ ามมีปฏิสัมพันธ์กนั ในลักษณะยกระดับความ
ต้องการ ซึ่ งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝ่ าย คือ เปลี่ยนผูต้ ามไปเป็ นผูน้ า การ
เปลี่ ย นแปลงและเปลี่ ย นผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงไปเป็ นผูน้ าแบบจริ ย ธรรม กล่ า วคื อ ผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลงจะตระหนัก ถึ ง ความต้อ งการของผูต้ าม และจะกระตุ ้น ผูต้ ามให้เ กิ ด ความส านึ ก
(Conscious) และยกระดับความต้องการของ ผูต้ ามให้สูงขึ้นตามลาดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์และทาให้ผตู ้ ามเกิดจิตสานึกของอุดมการณ์ และยึดถือค่านิยมเชิงจริ ยธรรม เช่น อิสรภาพ ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิ ทธิมนุษยชน
3. ภาวะผูน้ าแบบจริ ยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นผูน้ าแบบ
จริ ยธรรมอย่างแท้จริ งเมื่อผูน้ าได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมของทั้ง
ผูน้ าและผูต้ ามให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่ าย อานาจของผูน้ าจะเกิดขึ้นเมื่อผูน้ า
ทาให้ผตู ้ ามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิ มทาให้ผูต้ ามเกิ ดความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมกับวิธี
ปฏิ บตั ิ สร้ า งจิ ต สานึ ก ให้ผูต้ ามเกิ ด ความต้องการในระดับขั้น ที่ สู งกว่า เดิ ม ตามลาดับ ขั้น ความ
ต้องการของมาสโลว์หรื อระดับการพัฒนาจริ ยธรรมของโคลเบิร์กแล้วจึงดาเนินการเปลี่ยนสภาพทา
ให้ผนู ้ าและผูต้ ามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น
สภาวะผูน้ าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎี ของเบอร์ น มีลกั ษณะเป็ นแกนต่อเนื่ อง ภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยนอยูป่ ลายสุ ดของแกน ตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพ
ไปสู่ ภาวะผูน้ าแบบจริ ยธรรม
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ทฤษฎีภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) ของบำส (Bass)
บาส (Bass) ได้เสนอทฤษฎี ภ าวะผูน้ าที่ มีรายละเอี ย ดมากขึ้ น เพื่ออธิ บายกระบวนการ
เปลี่ยนสภาพในองค์การ และได้ช้ ี ให้เห็ นความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบ
บารมี (Charismatic) และแบบแลกเปลี่ยน (Transactional) บาส (Bass) นิ ยามภาวะผูน้ าในแง่ของ
ผลกระทบของผูน้ าที่ มีต่ อตัว ผูต้ าม ผูน้ าเปลี่ ย นสภาพผูต้ ามโดยการทาให้พ วกเขาตระหนัก ใน
ความสาคัญ และคุณค่าในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น หรื อโดยยกระดับความต้องการของผูต้ าม หรื อ
โดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์การมากกว่าความสนใจของตนเอง (Self-interest) ผลจากอิทธิ พล
เหล่ า นี้ ทาให้ผูต้ ามมี ความเชื่ อ มัน่ และเคารพในตัว ผูน้ า และได้รับ การจู งใจให้ทาสิ่ งต่ าง ๆ ได้
มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก บาสเห็นว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นมากกว่าคาเพียงคาเดียว ที่
เรี ยกว่า บารมี (Charisma) บารมีได้รับ การนิยามว่าเป็ นกระบวนการซึ่งผูน้ าส่ งอิทธิพลต่อผูต้ าม โดย
การปลุกเร้ าอารมณ์ ที่เข้มแข็งและความเป็ นเอกลักษณ์ของผูน้ า บาสเห็ นว่าความมีบารมีมีความ
จาเป็ น แต่ไม่เพียงพอสาหรับภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงยังมีส่วนประกอบที่สาคัญอีกสามส่ วนของ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีนอกเหนื อจากความมีบารมีคือ การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual
Stimulation) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration) และการสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration Motivation) ทั้งสามองค์ประกอบรวมกับการสร้างบารมี เป็ นองค์ประกอบที่
มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กัน เพื่ อ สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ แ ก่ ผู ้ต าม ผลที่ ผ สมผสานนี้ ท าให้ ผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผูน้ าแบบมีบารมี นอกจากนี้ ผนู ้ า การเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง
(Empower)
และยกระดับ ผูต้ ามในขณะที่ ผูน้ าแบบมี บ ารมี ห ลายคนพยายามที่ จ ะท าให้
ผูต้ ามอ่อนแอและต้องคอยพึ่งพาผูน้ า และสร้างความจงรักภักดีมากกว่า ความผูกพันในด้านแนวคิด
บาสให้ นิ ย ามภาวะผูน้ า การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ก ว้า งกว่ า เบอร์ น (Burns)
โดยไม่ ใ ช่
เพียงแค่การใช้ส่ิ งจูงใจ (Incentive) เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น แต่จะรวมการทาให้งานที่ตอ้ งการ
มีความชัดเจนขึ้นเพื่อการให้รางวัลตอบแทน และบาส ยังมองภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมี ความ
แตกต่างจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช้กระบวนการที่เกิดขึ้นแยกจากกัน บาสยอมรับว่าใน
ผูน้ าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าทั้งสองแบบ แต่ในสถานการณ์หรื อเวลาที่แตกต่างกันคุณลักษณะ
ของผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยทัว่ ๆ ไปจะเป็ นดังนี้
1. เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) จะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่
เป้ าหมายที่ดีกว่า คล้ายกับผูฝ้ ึ กสอนหรื อโค้ชนักกีฬาที่ตอ้ งรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย ต้องมี
การเปลี่ยนเป้ าหมายเพื่อความเป็ นผูช้ นะ และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพื่อชัย
ชนะ
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2. เป็ นคนกล้า และเปิ ดเผย เป็ นคนที่ตอ้ งเสี่ ยง แต่มีความสุ ข และมีจุดยืนของตนเอง กล้า
เผชิญกับความจริ ง กล้าเปิ ดเผยความจริ ง
3. เชื่อมัน่ ในคนอื่น ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอานาจ และสนใจคนอื่นๆ มี
การทางานโดยมอบอานาจให้คนอื่นทาโดยเชื่อว่าคนอื่นก็มีความสามารถ
4. ใช้คุณค่าเป็ นแรงผลักดัน ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะชี้นาให้ผตู ้ ามตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้ าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่มีคุณค่า
5. เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชีวิต ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่ งที่ตนเคยทาผิดพลาดในฐานะที่
เป็ นบทเรี ยน และจะพยายามเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครื อ และความไม่แน่ นอน
ผูน้ า การเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
7. เป็ นผูม้ องการณ์ ไ กล ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจะมี ความสามารถในการมองการณ์ ไกล
สามารถที่จะนาความหวัง ความฝันมาทาให้เป็ นจริ งได้
บาส(Bass) กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็ นผูน้ าที่ทาให้ผตู ้ ามอยูเ่ หนือกว่าความ
สนใจในตนเอง ฝ่ ายทางการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma)
การสร้าง แรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญาหรื อการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ผูน้ าจะ
ย ก ร ะ ดั บ วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ อุ ด ม ก า ร ณ์ ข อ ง ผู ้ ต า ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ( Achievement)
การบรรลุสัจจการแห่ งตน (Self-actualization) ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (Well-being) ของสังคม องค์การ
และผูอ้ ื่น นอกจากนั้นภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุน้ ความหมายของงานใน
ชีวิตผูต้ ามให้สูงขึ้นอาจจะชี้นาหรื อ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้
สูงขึ้นด้วย
บาส และ อโวลี โอ (Bass & Avolio) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงว่า
สามารถเห็นได้จาก ผูน้ าที่มีลกั ษณะดังนี้ คือ มีการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในระหว่างผูร้ ่ วมงาน
และผูต้ ามให้มองงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ๆ ทาให้เกิดการตระหนักรู ้ในเรื่ องภารกิจ (Mission)
และวิสยั ทัศน์ (Vission) ของทีมและขององค์การ มีการพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม
ไปสู่ ระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศกั ยภาพมากขึ้น ชักนาให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกลเกิน
กว่าความสนใจของพวกเขาเองไปสู่ ส่ิ งที่จะทาให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะชักนา
ผูอ้ ื่นให้ทามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ตน้ และบ่อยครั้งมากกว่าที่พวกเขาคิดว่ามันจะเป็ นไปได้
ผูน้ าจะมีการท้าทายความคาดหวังและมักจะนาไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น
ในตอนเริ่ มต้นของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของบาสในปี ค.ศ.1985 บาส ได้เสนอ
ภาวะผูน้ า 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบ
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แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่ องกัน
ตามรู ปแบบภาวะ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเนื่องจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน โดยผูน้ าจะ
ใช้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความต้องการของผูต้ ามให้สูงขึ้นต่อเนื่ องจากภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยน ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ตอ้ งการระหว่างกันเพื่อให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิตาม ภาวะผูน้ า
ทั้งสองประเภทนี้ ผนู ้ าคนเดียวกันอาจใช้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม บาส วิ นิ จ ฉัย ว่ า ความเป็ นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย นสามารถส่ ง ผลในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพขั้นต่ากว่า ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงซึ่ งช่วยเพิ่มและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพใน
ขั้นที่สูงกว่า สาหรับความแตกต่างของภาวะผูน้ าทั้งสองแบบที่สามารถสรุ ปดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน กับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ควำมแตกต่ ำง
คุณลักษณะ

ภำวะผู้นำแบบแลกเปลีย่ น
ภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
- มุ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด - มุ่งความสัมพันธ์ ความคิดเป็ นแบบ
เป็ นแบบค่อยพัฒนาอยูภ่ ายใต้โครงการ เปลี่ ย นแปลงสิ้ นเชิ ง เกิ ด ขึ้ นจาก
ที่เป็ นการตอบสนอง(Reactive)
วิ ก ฤตการณ์ เป็ นลัก ษณะการริ เริ่ ม
(Proactive)
แรงจูงใจ
- รางวัล(ภายนอก)
- การเห็นคุณค่า (ภายใน)
อานาจ
- ประเพณี ปฏิบตั ิ
- ความมีบุคลิกพิเศษ
จุดเน้น
- ผลที่ได้
- ความมีบุคลิกพิเศษ
ผูน้ า
- เน้นในกิจกรรม ชี้บทบาทชัดเจน
- วิสยั ทัศน์
ตระหนักในความต้องการจัดการแบบ - เป็ นที่ ป รึ ก ษา ผู ้ฝึ กสอน และครู มี
วางเฉย
การกระจายอานาจให้แต่ละบุคคล ให้
อานาจตัดสิ นใจเป็ นผูน้ าที่ดี ไม่เป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา - แสวงหาความมัน่ คง ความต้องการ ทางการ เข้าถึงได้ง่าย เป็ นตัวอย่างของ
ได้รับการตอบสนองแยกองค์การออก คุณธรรม
จากปัจเจกบุคคล
- ละ เ ว้ น ป ระ โย ช น์ ส่ ว น ต น เ พื่ อ
องค์การ
ผลที่ได้
- การทางานตามที่คาดหวัง
ทามากกว่าที่คาดหวัง
- ผลงานเหนือกว่าความคาดหวัง
ที่มา : Donald C. Mosley, Paul H. Pietri, and Leon C. Megginson, Management Leadership in
Action, 5th (New York : Horper Collins, 1996), 412.
นอกจากนั้น บาส (Bass) ยังได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ นส่ วนขยายของ
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน เนื่ องจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจะเน้นเฉพาะเรื่ องการจัดการ หรื อ
การแลกเปลี่ ยน ซึ่ งเกิ ดขึ้ นระหว่างผูน้ า ผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม ซึ่ งการแลกเปลี่ ยนนี้ จะรวมอยู่บน
พื้นฐานที่ ผูถ้ กเถียงพูดคุยกันว่ามีความต้องการอะไร มีการระบุเงื่อนไขและรางวัลที่ผตู ้ ามและ
ผูร้ ่ วมงานจะได้รับ มากกว่าการกาหนดให้มีการแลกเปลี่ยน หรื อข้อตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการ
ปฏิ บ ัติ ใ นวิ ถี ท างที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ ถึ ง ผลงานที่ สู ง ขึ้ น โดยการปฏิ บ ัติ ใ นองค์ป ระกอบใด
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องค์ประกอบหนึ่ งหรื อมากกว่าที่เกี่ยวกับการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้กล่าวว่า ในช่ วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
ทฤษฎี ภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงได้พฒั นาเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น โดยการศึกษาวิจยั รวบรวมข้อมูล
พัฒ นาและฝึ กอบรมจาก ทุ ก ระดับ ในองค์ก าร และในสั ง คม ทั้ง กับ ผูน้ าทุ ก ระดับ และที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพสู ง มีความกระตือรื อร้น ทั้งในวงการธุรการ
อุตสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถานบันการศึกษา ในต่างเชื้อชาติ และข้ามวัฒนธรรม
ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงที่ ว ดั โดยเครื่ อ งมื อ วัด ภาวะผูน้ า พหุ
องค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ที่สร้างและพัฒนาโดย บาส และ
อโวลิโอ เป็ นภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้ความพึ งพอใจมากกว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
และมีงานวิจยั เชิ งประจักษ์และการศึกษา เชิ งทฤษฎีจานวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและขององค์การ
หลังจากมีการศึกษาทฤษฎี และมีการวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะเวลา
หนึ่ ง คือ ตั้งแต่บาสเสนอทฤษฎีน้ ี ในปี ค.ศ.1985 ได้มาการพัฒนาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
เป็ นโมเดลภาวะผูน้ าแบบเต็มรู ปแบบ (Model of the full range of leadership) โมเดลนี้ จะ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของ
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยน รวมทั้งภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership)
หรื อพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior)
โมเดลภำวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership)
ในปี ค.ศ. 1991 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าแบบเต็ม
รู ปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามรู ปแบบภาวะผูน้ าที่เคยเสนอในปี ค.ศ.
1985 โมเดลนี้ จะประกอบด้วยภาวะผูน้ า 3 แบบ คือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformaional
leadership) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบาย (Laissez-faire leadership) หรื อพฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ามี
อิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามขอผูร้ ่ วมงานและ ผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่ คาดหวัง พัฒ นาความสามารถของผูร้ ่ วมงาน และผูต้ ามไปสู่ ระดับที่ สูงขึ้ นและ
ศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์จองทีมและขององค์การ จูงใจให้
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ผูร้ ่ วมงานและ ผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ ประโยชน์ของกลุ่มองค์การ
หรื อสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูต้ ามนี้จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4I” (Four I’s) คือ
1.1 การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence : II) หมายถึง การที่ผนู ้ า
ประพฤติ ตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรั บผูต้ าม ผูน้ าจะเป็ นที่ จะยกย่อง เคารพ นับถื อ
ศรั ท ธา ไว้ว างใจ และท าให้ผูต้ ามเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จเมื่ อ ได้รั บ ร่ ว มงานกัน ผูต้ ามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบตั ิเหมือนกับผูน้ าและต้องการเลียนแบบผูน้ าของเขา สิ่ งที่ผนู ้ าต้องปฏิบตั ิเพื่อบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้ คือ ผูน้ าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม ผูน้ าจะมีความสม่าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผูน้ าเป็ น ผูท้ ี่ไว้ใจได้ว่า
จะทาในสิ่ งที่ถูกต้อง ผูน้ าจะเป็ นผูท้ ี่มีศีลธรรมและมีจริ ยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
ผูน้ าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
แน่ วแน่ ในอุดมการณ์ ความเชื่ อและค่านิ ยมของเขา ผูน้ าจะเสริ มความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี
และความมัน่ ใจของผูต้ าม และทาให้ผตู ้ ามมีความเป็ นพวกเดียวกันกับผูน้ า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และ
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้างความรู ้สึกเป็ นหนึ่ งเดียวกันเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลี ยนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้ างความมัน่ ใจใน
ตนเอง ประสิ ทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการ
บรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั ิภาระหน้าที่ขององค์การ
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : M) หมายถึง การที่ผนู ้ าจะ
ประพฤติ ในทางที่ จู ง ใจให้ เ กิ ด แรงบัน ดาลใจกับ ผูต้ ามโดยการสร้ า งแรงจู ง ใจภายใน การใช้
ความหมายและท้าทายในเรื่ องงานของผูต้ าม ผูน้ าจะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มี
ชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่ งความกระตือรื อร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ า
จะทาให้ผตู ้ ามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูน้ าจะสร้างและสื่ อความหวังที่ผนู ้ าต้องการอย่าง
ชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทิศตัวหรื อ ความผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผูน้ าจะแสดง
ความเชื่ อมัน่ และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่าง แน่ วแน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ผูน้ าจะ
ช่วยให้ผตู ้ ามมองข้ามผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผูน้ าจะช่วยให้ผู ้
ตามพัฒนา ความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้
เกิดขึ้นผ่านการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และการกระตุน้ ทางปั ญญา โดยการคานึ งถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล ทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหา
เป็ นปั จเจกบุคคล ทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุน้ ให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหา
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ที่ตนเองเผชิญได้ ส่ วนการกระตุน้ ทางปั ญญาช่วยให้ผตู ้ ามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริ ม
ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์
1.3 การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผนู ้ ามีการ
กระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนัก ถึ ง ปั ญหาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ในหน่ วยงานทาให้ผูต้ ามมี ความต้องการหา
แนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้เกิดสิ่ งใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผูน้ ามี การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปั ญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ
ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ สนับสนุน ความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและ
หาคาตอบของปั ญหา มีการให้กาลังใจผูต้ ามให้พยายามหาทาง แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผูน้ ามีการ
กระตุน้ ให้ผตู ้ ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ ามแม้ว่ามันจะแตกต่างไป
จาก ความคิดของผูน้ า ผูน้ าทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่
จะแก้ปัญหาร่ วมกันโดยผูน้ าจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผตู ้ ามว่าปั ญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บาง
ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความ
ร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รับการกระตุน้ ให้ต้ งั คาถามต่อ
ค่านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญาแลเป็ นส่ วนที่สาคัญของการพัฒนา
ความสามารถของผูต้ ามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
1.4 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผูน้ าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคล และทา
ให้ผตู ้ ามรู ้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผูน้ าจะเป็ นโค้ช (Coach) และเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผูต้ าม ผูน้ าจะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน โดยการให้โอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้ก ารสนับสนุ น คานึ ง ถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคลในด้านความจ าเป็ นและความ
ต้องการ การประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
บางคน ได้รับก าลัง ใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัด สิ น ใจด้ว ยตัว เองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐาน ที่เคร่ งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผูน้ ามีการส่ งเสริ มการสื่ อสารสองทาง
และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูต้ ามเป็ นการส่ วนตัว ผูน้ าสนใจในความกังวล ของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคล (As a whole
person) มากกว่าเป็ นพนักงานหรื อเป็ นเพียงปั จจัย การผลิต ผูน้ าจะมีการฟังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (Empathy) ผูน้ าจะมี การมอบหมายงานเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา ผู ้
ตามเปิ ดโอกาสให้ ผู ต้ ามได้ใ ช้ค วามสามารถพิ เ ศษอย่า งเต็ ม ที่ แ ละเรี ย นรู ้ ส่ิ ง ใหม่ ๆ ที่ ท ้า ทาย
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ความสามารถ ผูน้ าจะดูแลผูต้ ามว่าต้องการคาแนะนาการสนับสนุนและการช่วยให้กา้ วหน้าในการ
ท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ห รื อ ไม่ โดยผูต้ ามจะไม่ รู้ สึ ก ว่ า เขาก าลัง ถู ก ตรวจสอบ องค์ป ระกอบ
พฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมีความสัมพันธ์กนั
(Intercorrelated) อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยก แต่ละองค์ประกอบ เพราะเป็ นแนวคิดพฤติกรรมที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และมีความสาคัญ ในการวินิจฉัย ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
2. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าให้รางวัล
หรื อลงโทษผูต้ าม ขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริ มแรง
ตาม สถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้ปฏิ บตั ิ งานตามระดับที่ คาดหวังไว้ ผูน้ าช่ วยให้ผูต้ ามบรรลุ
เป้ าหมาย ผูน้ า ทาให้ผตู ้ ามมีความเชื่อมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่
กาหนด ซึ่ ง ผูน้ าจะต้องรู ้ ถึง สิ่ ง ที่ ผูต้ ามจะต้องปฏิ บตั ิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ผูน้ าจู งใจโดย
เชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความสาเร็ จตามเป้ าหมาย รางวัลส่ วนใหญ่เป็ นรางวัลภายนอก
ผูน้ าจะทาให้ผูต้ ามเข้าใจในบทบาท รวมทั้งผูน้ าจะตระหนักถึงความต้องการของผูต้ าม ผูน้ าจะรับรู ้
ว่าผูต้ ามต้องทาอะไรเพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมาย ผูน้ าจะระบุบทบาทเหล่านี้ และข้อกาหนดงานที่ชดั เจน
ผูน้ าจะรั บรู ้ ความต้องการของผูต้ าม ผูน้ าจะช่ วยให้ ผูต้ ามระบุ เป้ าหมาย และเข้าใจว่าความ
ต้องการหรื อรางวัล ที่พวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงกับความสาเร็ จตามเป้ าหมายอย่างไร ภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยนการให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR) ผูน้ าจะทาให้ผตู ้ ามเข้าใจ
ชัดเจนว่าต้องการให้ผตู ้ ามทาอะไร หรื อคาดหวังอะไรจากผูต้ าม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยน
รางวัลในรู ปของคายกย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิ่มขึ้น ให้โบนัส เมื่อผูต้ าม
สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่คาดหวัง ผูน้ าแบบนี้ มกั จูงใจ โดยให้รางวัลเป็ นการตอบแทน และมัก
จูงใจด้วยแรงจูงใจ ขั้นพื้นฐานหรื อแรงจูงใจภายนอก
3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership : LF) หรื อพฤติกรรมความไม่
มี ภาวะผูน้ า (Nonleadership behavior) เป็ นภาวะผูน้ าที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบไม่มี
การตัดสิ นใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยูฝ่ ่ ายไหน ขาดการมีส่วนร่ วม เมื่อผูต้ ามต้องการผูน้ า ผูน้ าจะ
ไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้ าหมาย จากลักษณะภาวะ
ผูน้ าแบบเต็ ม รู ป แบบทั้ง หมดที่ ก ล่ า วมานี้ บาส และ อโวลิ โ อ (Bass
&
Avolio)
ได้กล่าวสรุ ปและเปรี ยบเทียบลักษณะ ภาวะผูน้ าทั้ง 5 แบบ คือ 1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (4I’s)
2. ภาวะผูน้ าแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR) 3. ภาวะผูน้ าแบบการบริ หารแบบวางเฉยเชิง
รุ ก (MBE-A) 4. ภาวะผูน้ าแบบการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) และ 5. ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบาย (LF) ตามรายละเอียดดังนี้
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ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วยแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์ (CR)
การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (MBE-A) และการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBE-P) จากการศึกษา
พบว่าแบบการให้รางวัลตามสถานการณ์(CR)หรื อมีการเสริ มแรงทางบวกมีประสิ ทธิภาพในการจูง
ใจให้ ผู ้อื่ น บรรลุ ถึ ง ระดับ การพัฒ นา และผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ สู ง ขึ้ น ถึ ง แม้ว่ า จะไม่ ม ากเท่ า
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการนี้ผนู ้ าจะ
มอบหมายหรื อ มี ข ้อ ตกลงเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ ต ้อ งท าให้ ส าเร็ จ และสั ญ ญาว่ า จะให้ ร างวัล เป็ นการ
แลกเปลี่ ย นกั บ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไปและเป็ นที่ น่ า พอใจ การบริ หารแบบวางเฉย
(MBE)มีแนวโน้มที่จะมี ประสิ ทธิภาพ น้อยกว่า และเป็ นที่ตอ้ งการในเฉพาะบางกรณี การบริ หาร
แบบวางเฉยเชิงรุ ก (MBE-A) ผูน้ าจะคอยดูแลอย่าง ใกล้ชิดผูน้ าจะลงมือแก้ไขถ้าจาเป็ น ในกรณี ที่มี
การเบี่ยงเบนออก
ลักษณะภาวะผูน้ าเต็มรู ปแบบนี้ ผูน้ าทุกคนจะแสดงคุณลักษณะของแต่ละคนตามลาดับ
สาหรับรู ปแบบโครงสร้าง (Profile) ที่เหมาะสมที่สุดแสดงในภาพประกอบ 1
EFFECTIVE

มีประสิทธิภาพ

4I’s
CR
PASSIVE

MBE-A

เฉื่อยชา

ACTIVE
กระตือรือร้น

MBE-P
LFLF
INEFFECTIVE

ไร้ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 1 ลักษณะโครงร่ างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimal profile) ของลักษณะภาวะผูน้ า
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5.
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จากภาพประกอบ 1 มิ ติ ที่ 3 (ความเล็ก ) ของโครงร่ า งนี้ แทนความถี่ ซึ่ งบุ ค คลแสดง
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูน้ า ในมิติของการกระทาคือกระตือรื อร้นหรื อไม่กระตือรื อร้น ช่วยให้
รู ปแบบภาวะผูน้ ามี ความชัดเจนขึ้น และในมิติความมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นตัวแทนผลกระทบของ
รู ปแบบภาวะผูน้ าต่อผลการปฏิบตั ิงาน ในภาพนี้ ผูน้ าแสดงออกถึงภาวะผูน้ าแบบปลดปล่อยตาม
สบาย (LF) ไม่บ่อยนัก และเพิ่มความถี่ของรู ปแบบภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนคือการบริ หารแบบ
วางเฉยเชิงรุ ก
ในทางตรงกันข้าม การแสดงภาวะผูน้ าที่ มีผลการปฏิ บตั ิ งานต่ ามี แนวโน้มไปทางไม่ มี
ความกระตือรื อร้น (Inactivity) และความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าที่มีลกั ษณะ
โครงร่ า งผลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ดัง แสดงในภาพประกอบ 2 ที่ แ สดงโครงสร้ า งที่ เ ป็ นผลลัพ ธ์ ร ะดับ
รองลงมา (Suboptimal profile)
EFFECTIVE

มีประสิทธิภาพ

4I’s
CR
PASSIVE

MBE-A

เฉื่อยชา

ACTIVE
กระตือรือร้น

MBE-P
LFLF
INEFFECTIVE
ไร้ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 2 ลักษณะโครงร่ างที่เป็ นผลลัพธ์ระดับรอง (Suboptimal profile) ของภาวะผูน้ า
ที่มา : Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organizational Effectiveness Through
Transformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 5.
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถสรุ ปได้
ว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผนู ้ า
แสดงให้เห็นในการจัดการหรื อการทางานเป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงาน โดยการ
เปลี่ยนสภาพหรื อเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง
พัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศกั ยภาพมากขึ้นทาให้เกิดการตระหนักรู ้
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจ ให้ผรู ้ ่ วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มหรื อสังคม ซึ่ งกระบวนการที่ ผูน้ ามี อิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานจะกระทาโดยผ่าน
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลตามรายละเอียดดังนี้ 1. การมี
อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ หมายถึ ง ระดับพฤติกรรมที่ผูน้ าแสดงให้เห็ นในการจัดการ หรื อการ
ทางานที่เป็ นกระบวนการทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีการยอมรับ เชื่อมัน่ ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไว้วางใจใน
ความสามารถของผูน้ า มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ โดยผูน้ าจะมีการประพฤติ
ตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น เสี ยสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม เน้นความสาคัญในเรื่ องค่านิ ยม
ความเชื่ อ และการมี เป้ าหมายที่ชัดเจน มีความมัน่ ใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผูน้ าจะมีคุณลักษณะ
สาคัญในด้านการมีวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผูร้ ่ วมงาน มีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทใน
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการ หรื อการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีการเห็น
คุณค่าในตนเอง มีศีลธรรม และจริ ยธรรม 2. การสร้างแรงบันดาลใจหมายถึงระดับพฤติกรรมที่ผนู ้ า
แสดงให้เห็น ในการจัดการหรื อการทางานที่เป็ นกระบวนการทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีแรงจูงใจภายใน ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อกลุ่ม มีการตั้งมาตรฐานในการทางานสู งและเชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้ าหมาย มีความตั้งใจแน่วแน่ในการทางาน มีการให้กาลังใจผูร้ ่ วมงาน มีการกระตุน้
ผูร้ ่ วมงานให้ตระหนักถึ งสิ่ งที่ สาคัญ โดยผูน้ าจะมี คุณ ลักษณะสาคัญในด้านการสร้ างแรงจูงใจ
ภายในให้กับ ผูร้ ่ วมงาน มี การสร้ างเจตคติ ที่ดี และการคิดในแง่ บวก 3. การกระตุน้ ทางปั ญญา
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูน้ าแสดงให้เห็ นในการจัดการ หรื อ การทางานที่เป็ นกระบวนการ
กระตุน้ ผูร้ ่ วมงานให้เห็ นวิธีการหรื อแนวทางใน
การแก้ปัญหามีการพิจารณาวิธีการทางาน
แบบเก่า ๆ ส่ งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมงานแสดงความคิดเห็น มองปั ญหาในแง่มุมต่างๆ มีการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยผูน้ าจะมีคุณลักษณะสาคัญในด้าน
การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 4. การคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูน้ าแสดงให้เห็ นในการจัดการหรื อ การทางาน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีการติดต่อสื่ อสาร แบบสองทาง
และเป็ นรายบุคคล สนใจและเอาใจใส่ ผรู ้ ่ วมงานเป็ นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและ
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ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็ นพี่เลี้ยงสอน ให้คาแนะนา และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงานให้พฒั นา
ตนเอง มีการกระจายอานาจโดยการมอบหามายงานให้ผรู ้ ่ วมงานโดยผูน้ าจะมีคุณลักษณะสาคัญใน
ด้านความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ความสามารถในการ
ติดต่อ สื่ อสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน
นอกจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่ามีงานวิจยั
จานวนมากทั้งที่เป็ นงานวิจยั เชิงประจักษ์ และเชิงทฤษฎีต่าง ๆ ที่ศึกษาในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม
ราชการทหาร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์การที่ไม่หวังผลกาไร ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และยังมีประสิ ทธิ ภาพ
และให้ความ พึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และมีการศึกษาวิจยั และติดตามผลพบว่า
การพัฒ นานาภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงพร้ อมการฝึ กอบรมองค์ป ระกอบพฤติ ก รรมเฉพาะ 4
ประการ (4I’s) ของภาวะ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจต่อผูน้ า
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ มีการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและการ
ฝึ กอบรม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะของบาสมีมากมายใน
หลาย ๆ ด้าน แต่ในที่ น้ ี จะกล่าวถึงเฉพาะงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับด้านที่แสดงให้เห็ นว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์หรื อเป็ นตัวทานายประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน มีงานวิจัยที่ยนื ยันว่า
ภาวะผูน้ า การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ หรื อสามารถทานายตัวแปรต่าง ๆ เช่น ประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน ผลการปฏิบตั ิงานของผูน้ าหรื อผูต้ าม และการบริ หารเชิงกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มหรื อ
องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
มาเชลล์ และมอลลี่ (Marshall and Molly) ได้ทาการสังเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบ
ของภาวะผูน้ ำการเปลี
า
่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับตัวแบบของปั จจัย
ที่ สาคัญสาหรั บภาวะผูน้ า (Leadership That Matters) อันประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2
ประการใหญ่ และ 8 ประการย่อย ได้แ ก่ องค์ประกอบหลัก ประการที่ 1 ด้า นพฤติ ก รรม ซึ่ ง มี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1.1 ด้านการสื่ อสาร 1.2 ด้านความไว้วางใจ 1.3 ด้านความเอาใจใส่ ดูแล 1.4
ด้านการสร้างโอกาสหรื อความเสี่ ยง และองค์ประกอบหลักประการที่ 2. ด้านลักษณะพิเศษเฉพาะ
ซึ่ งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 2.1 ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง 2.2 ด้านการกาหนดตาแหน่ งการมอบ
อานาจ 2.3 ด้านวิสัยทัศน์หรื อขีดความสามารถด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ 2.4 ด้านบริ บทองค์กร
หรื อวัฒนธรรม โดยการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูน้ าได้มีการทาการศึกษา วิจยั กันมาเป็ นเวลานาน
แต่อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ นผูแ้ ต่งตาราที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ านักวิจยั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีชื่อเสี ยงต่างมี
ความคิดเห็ นที่แตกต่างกันเกี่ ยวกับทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ ผลงานวิจยั ของ
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เฮ้าส์ (House) และคณะทางาน ของเขาได้มีการออบแบบไว้เป็ นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามยังเกี่ ยว
ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า น ว น ม า ก ผ ล ลั พ ธ์ ถึ ง แ ม้ จ ะ ดี แ ต่ ก็ มี ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ซั บ ซ้ อ น
โดยมีแนวความคิดสาคัญ 1. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร : ให้คาจากัดความของคาว่า
“วิสัยทัศน์” มีการสร้างโอกาสทางการแบ่งมอบอานาจ ให้ผตู ้ ามหรื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 2. ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ศักยภาพในตนเองหรื อความเชื่อมัน่ ตนเอง และการมอบอานาจ แมคคาแลนด์
(McClelland) ได้นาเสนอผลงานวิจััยที่ประจักษ์ในหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า รู ปแบบภาวะผูน้ า
ที่มีความกระตือรื อร้นนั้นเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิภาพสูง เบนนิส และนานูส (Bennis
and Nanus) ได้พฒั นาตัวแบบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผูน้ ัาที่มีศกั ยภาพ อย่างไรก็
ตามการทาวิจ ัย ครั้ งนี้ เ ขาไม่ ได้มีการทดสอบตัวแบบของเขาตามแนวความคิด สาคัญ 1. ด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร ความเชื่ อมัน่ การให้ความเคารพซึ่ งกันและกันและให้เกี ยรติ
ผูอ้ ื่น การพยายามสร้างโอกาสจากความเชื่ อมัน่ 2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง การแบ่ ง มอบอ านาจ มี วิ สั ย ทั ศ น์ 3. ด้ า นเนื้ อหา ได้ แ ก่ วัฒ นธรรม บาส (Bass)
นามาขยายผลงานวิจยั โดยใช้ “แบบสอบถามองค์ประกอบต่างๆ สาหรับภาวะผูน้ า (Multifactor
Leadership questionnaire MLQ)” โดยมีแนวความคิดสาคัญ 1. ด้านพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมต่าง
ๆ ที่เป็ นการเสริ มสร้ างความรู ้ สึกพิเศษสาหรั บผูต้ าม โน้มน้าวให้การติดต่อสื่ อสารกับวิสัยทัศน์
เกิดขึ้น การพิจารณาเป็ นรายบุคคล (การให้ความรู ้สึกที่ดี) การกระตุน้ การคิดอย่างมีเหตุผล เจคส์
(Jaques) สร้างตัวแบบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้ององค์กรที่มีการครอบคลุม
เนื้ อหาอย่างกว้างขวาง มีขอ้ มูลมหาศาลที่ได้จดั เก็บมาจากองค์กรภาครัฐของประเทศอังกฤษเพื่อ
สนับ สนุ น วิ ธี ก ารของเขาที่ ว่ า นี้ ซึ่ ง แนวความคิ ด ส าคัญ 1. ด้า นคุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษเฉพาะ ได้แ ก่
วิสัยทัศน์ (ทางด้านขีดความสามารถในกระบวนการเรี ยนรู ้) คอนเกอร์ และคานานโก้ (Conger and
Kanungo) ยืนยันว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้เ กิ ดความรู ้ ที่ดีกับผูต้ าม เขาได้ใ ห้คานิ ย ามของคาว่าคุ ณ ลักษณะเฉพาะพิเศษ (Charisma)
หมายถึงภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของผูต้ ามเมื่อใดก็ตามที่ผนู ้ าถูกมองว่ามีคุณลักษณะ
พิเศษแล้วคอนเกอร์ และคานานโก้ (Conger and Kanungo) มีความเชื่อว่าผูต้ ามจะปฏิบตั ิตามใน
แนวทางวิสัยทัศน์ที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ เขาได้มีการจัดทาแบบสอบถาม C-K เพื่อค้นหาและ
สามารถประเมินพฤติกรรมทางภาวะผูน้ าที่เขาเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จะความรู ้สึกเกี่ยวกับคุณลักษณะ
พิเศษที่กล่าวมานี้ในส่ วนของผูต้ ามด้วยเขาได้มีการวัดพฤติกรรมทางภาวะผูน้ าจานวน 6 ด้าน ได้แก่
การตี ความหมายของวิสัยทัศน์ ความไวต่อสภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม การ
ยอมรับ ความเสี่ ยง ความไวต่อความต้องการของผูต้ าม การกระทาที่ต่อต้านความเป็ นอยูป่ ั จจุบนั
แบบสอบถามได้มี ก ารพัฒ นาไปอย่า งดี โดยเฉพาะทางด้านความเที่ ย งตรงและการยอมรั บ ได้
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อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั นี้ มีการทดสอบน้อยมากว่าด้านผูน้ าที่มีคะแนนนั้นสามารถบรรลุผลลัพธ์
ผลงานการปฏิ บตั ิ ตามที่ คาดหวังไว้หรื อไม่ คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner)
ได้พฒั นาวิธีการของเขาโดยใช้ ข้อมูลจริ งที่ได้จากผูน้ าต่างๆ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดแข็งของผลงานวิจยั นี้
อย่างไรก็ตามจุ ดอ่อนของผลงานของเขาคือยังไม่มีความชัดเจนในการใช้หลักทฤษฎี นั่นคือการ
ปฏิบตั ิการ “สิ่ งที่ทา้ ท้ายในกระบวนการ (challenging the process)” ไม่ได้มีการนาเสนอกรอบคิดที่
ทาให้เราเข้าใจในภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงได้ คลูเซส และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner) ไปใช้
ทาให้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ย งั มี ก ารรวมสิ่ งต่ า ง ๆ อยู่ อย่างไรก็ตามก็ย งั มี ข อ้ ค้น พบที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้
สามารถสรุ ป ได้ว่ า การใช้ห ลัก การปฏิ บ ัติ ห้า ประการนี้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ผล การปฏิ บ ัติ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี โดยมี แนวความคิดสาคัญ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ พยายามแสวงหาโอกาสที่
เหมาะสม ยอมรับความเสี่ ยงการสื่ อสารวิสัยทัศน์ที่กาหนดขึ้น การแบ่งมอบอานาจให้ผตู ้ ามหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การพัฒนาผูต้ าม กาหนดวิธีปฏิบตั ิให้ ให้รางวัลหรื อชมเชยความสาเร็ จองผูต้ าม 2)
ด้า นลัก ษณะพิ เ ศษเฉพาะ ได้แ ก่ วิ สั ย ทัศ น์ คอตเตอร์ และเฮสเก็ ต (Kotter and Heskett) ได้
ทาการศึ กษาองค์กรมากกว่า 200 องค์กร โดยเน้นไปที่องค์กรที่ มีการเปิ ดเผยรายได้และผลการ
ปฏิบตั ิงาน จากผลงานวิจยั เขาสรุ ปได้ว่า ผูน้ าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั ิงานที่ดีจะมีพ้ืนฐาน
ทางผูน้ าในลักษณะที่สามารถสร้างอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมองค์กร ผลงานของคอตเตอร์ และเฮสเก็ต
(Kotter and Heskett) ค้นพบกลยุทธ์ของผูน้ า 4 กลยุทธ์ (Action Strategies) ที่ผนู ้ าใช้ในการกาหนด
วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การกระตุน้ ให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง การกาหนดทิศทาง
องค์กร โดยการกาหนดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจน การสื่ อสารให้องค์กรทราบในวิสยั ทัศน์ การโน้มน้าวให้ผู ้
ตามผูใ้ ต้บงั คับบัญชานาวิสยั ทัศน์ไปใช้ คอตเตอร์ และเฮสเก็ต (Kotter and Heskett) ได้ใช้ขอ้ มูลอื่น
ๆ เพื่อหากลยุทธ์และความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมองค์กร อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าเสี ยดายที่เขาไม่ได้
ทาวิจยั เพื่อทดสอบตัวแบบที่เขาสร้ างขึ้นมานี้ โดยแนวความคิดสาคัญ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่
กระตุน้ ให้ผตู ้ ามเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ต้องให้ผตู ้ ามเห็นความสาคัญของวิสัยทัศน์ที่
กาหนดขึ้นการสร้างความท้าทายในสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั การสื่ อสารให้องค์กรทราบใน
วิสัยทัศน์การสร้างตัวอย่างของวิสัยทัศน์ ให้โอกาสกับผูต้ ามใน การแสดงออก 2) ด้านลักษณะ
พิเศษเฉพาะ ได้แก่ วิสยั ทัศน์
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องค์ ประกอบภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลงทีม่ ีส่วนเหมือนกัน
มาแชลล์ และมอลลี่ (Marshall and Molly) สังเคราะห์แนวคิดสาคัญให้เห็นว่าวิธีการต่างๆ
และ องค์ประกอบต่าง ๆ นั้นเกี่ยวข้องกับตัวแบบของ “ปั จจัยที่สาคัญสาหรับภาวะผูน้ า (Leadership
That Matters)” ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 3 องค์ประกอบที่มีเหมือนกันของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
1
×

คุณลักษณะเฉพำะ

พฤติกรรม

ปัจจัยทีส่ ำคัญของภำวะผู้นำกำรเปลีย่ นแปลง
1. ด้านการสื่ อสาร
2. ด้านความไว้วางใจ
3. ด้านความเอาใจใส่ ดูแล
4. ด้านการสร้างโอกาสหรื อความเสี่ ยง
5. ด้านความเชื่อมัน่ ในตนเอง
6. ด้านการกาหนดตาแหน่งการมอบอานาจ
7. ด้านวิสยั ทัศน์หรื อขีดความสามารถใน
กระบวนการเรี ยนรู ้
8. ด้านบริ บทองค์กรหรื อวัฒนธรรม

×
×
×

2
×
×
×
×
×
×
×

3
×

4

×

×

5
×
×
×

×

×

6
×
×
×
×
×
×
×

×

ที่มา : Marshall Sashkin and Molly G. Sashkin, Leadership That Matters (San Francisco :
Berrett- Koehler Publishers, 2003), 183.
ผลงานของมาแชลล์ และมอลลี่ นี้ ได้ต้ ัง อยู่บ นพื้ น ฐานของผลงานวิ จ ัย จ านวนมากที่
เกี่ยวข้องกับแนวความคิดวิธีการศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มาแชลล์ และมอลลี่ ไม่ได้พฒั นา
วิธีการด้วยการดูผลงานของท่านอื่น ๆ แต่ได้ศึกษาปั จจัยและองค์ประกอบที่มีลกั ษณะคล้ายกันใน
แต่ ละผลงานวิ จ ัย ซึ่ ง ได้แ สดงให้เห็ น แล้ว ว่ามี ปัจ จัย และองค์ประกอบร่ ว มกัน ซึ่ งปั จ จัย เหล่ า นี้
สามารถน ามาอธิ บ ายในทฤษฎี ไ ด้เ ป็ นอย่างดี ซึ่ งเรี ย กทฤษฎี น้ ี ว่า ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ของภาวะผูน้ า
(Leadership Thai Matterss)

7
×

×
×
×
×
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับควำมคิคสร้ ำงสรรค์
ควำมหมำยของควำมคิดสร้ ำงสรรค์
คาว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” มีผใุ ้ ช้อย่างแพร่ หลาย แม้ว่าทั้งสองคามีการใช้
สลับกันไปมาหรื อใช้ในความหมายเดียวกันก็ตาม แต่มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดด
เด่นและชัดเจนแตกต่างจากแนวความคิดของนวัตกรรม(innovation) โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
กระบวนการระดับบุคคลหรื อทีม(Amabile,1983;Stein,1974;Woodman et al.,1993) ความคิด
สร้ างสรรค์( Creativity) มี ผูน้ ิ ย ามความหมายไว้แ ตกต่ างหลากหลาย Guilford (1980) อธิ บายว่า
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นรู ปแบบของความคิดของมนุ ษย์ที่หลากหลาย กล่าวคือ บุคคลสามารถคิด
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ได้ห ลากหลายแง่ มุ มมอง หลายประเด็น ขยายออกไปอย่างไม่ มีที่สิ้น สุ ด เป็ น
ความคิดเชิ งบวก เช่น การคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ เป็ นต้น ซึ่ งความคิดเหล่านี้ เป็ นทักษะขั้นสู งและ
กระบวนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอนของสมองประกอบด้วย การคิดริ เริ่ ม การคิดเร็ ว (คิดอย่าง
คล่องแคล่ว) การคิดอย่างยืดหยุน่ และการคิดอย่างรอบคอบ ผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหา
ความคิดใหม่จากข้อมูลเดิ มและเชื่ อมโยงข้อมูลเหล่านั้น หากพิจารณานิ ยามในมิ ติขององค์การ
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการของสิ่ งแปลกใหม่หรื อความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสม
เพื่อที่ จะใช้ในการแก้ไขปั ญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ผล ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล (individual
creativity) เป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความสาเร็ จขององค์การ(Ambile et
al.,1996 อ้างถึงในเฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน 2554 )
นอกจากนี้ การนิ ยามความหมายของความคิดสร้างสรรค์จากนักวิชาการต่าง ๆ ยังมีอย่าง
หลากหลาย
อาทิ ชนะ ธนะสาร (2546) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
ความสามารถในการคิดที่แตกต่างจากแนวคิดธรรมดาหรื อแนวคิดพี่มีแบบแผนอยูแ่ ล้ว ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์เป็ นคุญสมบัติที่มีในเเต่ละบุคคลและมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาในระดับที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ความอิสระใน
การคิดความสนใจของแต่ละบุคคล ความไวในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่ งประกอบด้วยความสามารถใน
การคิดริ เริ่ ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้
คาอธิบายใหม่ที่เป็ นการคิดตามหลักเหตุผล เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้องเหมาะสม
พัชริ นทร์ พิรุณเนตร (2551) สรุ ปไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นจินตนาการของมนุษย์
(Imagination) ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายิง่ ยากที่มนุษย์ประสบอยู่ มิใช่เป็ นจินตนาการที่
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ฟุ้ งซ่านเลื่อนลอยทัว่ ไป แต่จินตนาการอย่างเดียวไม่สามารถทาให้เกิดผลผลิตสร้างสรรค์ออกมาได้
เสมอ ทั้งนี้ ต้องใช้ความมุมานะพยายาม จึงจะทาให้งานสร้างสรรค์สาเร็ จลงได้
อรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ (2546) ให้ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง รู ปแบบหนึ่ง
ของการคิดอย่างมีเป้ าหมาย (Reflective thinking) เเละการคิดเเบบอเนกนัย คือ คิดได้หลายทิศทาง
หลายแง่มุมและกว้างไกล ทาให้สามารถคิดหาคาตอบใหม่ ๆ เเละค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆ
ระหว่างสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม สามารถแก้ปัญหา คิดประดิษฐ์ หรื อพบแนวทางใหม่ ๆ ประกอบด้วย การคิคริ
เริ่ ม การคิดคล่อง การคิคยืคหยุน่ และการคิดละเอียดลออ เป็ นคุณสมบัติทวั ไปของบุคคล แต่มีความ
แตกต่างกันที่ปริ มาณของผลผลิตจากการคิด และรู ปแบบของการคิด
กิลฟอร์ ด (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นความสามารถ
ทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึ่ งมีองค์ประกอบความสามารถในการคิดริ เริ่ มความคล่องใน
การคิค ความยืดหยุน่ ในการคิค และความสามารถในการแต่งเติมและให้คาอธิบายใหม่ที่เป็ นการ
ติดตามหลักเหตุผล เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว เเต่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของ
ความคิดสร้างสรรค์ก็คือการคิดริ เริ่ ม นอกจากนี้ เขายังเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรด์พิ
เศษที่บุคคลมี แต่เป็ นคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ซึ่ งมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลลสามารถ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาในระดับต่างกัน
ซิมสัน (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การริ เริ่ มที่
บุคคลแสดงออกด้วยความสามารถอันเกิดจากแนวความคิด หรื กกาลังความคิดทั้งหมดที่มีอยู่ซ่ ึ ง
แนวความคิคเหล่านี้จะแตกต่างไปจาแนวความคิดธรรมดา หรื อแนวความคิดที่เป็ นแบบแผนอยูแ่ ล้ว
แล้วใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ ซิมสันยังกล่าวว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
นั้น มักจะเป็ นคนอยากรู ้อยากเห็น ช่างคิดช่างฝัน พยายามค้นหาเเละแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆชอบการ
เปลี่ยนแปลงและประดิษฐ์สิ่งใหม่และทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมุติฐาน จนในที่สุดสามารถนาเอา
ผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผอู ้ ื่นได้
De Bono (1970) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบ
(Leteral Thinking) เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ ที่จะนามาใช้แก้ปัญูหาได้หลายๆ แนวคิด และ
แนวคิคเหล่านี้ออกไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถใช้แก้ปัญหาาที่ตอ้ งการได้
Torrance (1974) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการของความรู ้สึกไวต่อ
ปัญหา หรื อสิ่ งที่ขาดหายไป และรวบรวมความคิด ตั้งข้อสมมุติฐาน แล้วจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อ
ทดสอบสมมุตฐานที่ต้ งั ไว้จนเกิดการแก้ปัญูหา แล้วเผยแพร่ ผลผลิตที่ได้
Wallace and Kogan(1973) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน ให้เกี่ยวข้องกันไค้
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ส่ วนนักจิตวิทยาชาวไทยได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ติ์ (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์ส่ิ ง
ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมกว่าสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม
สุ วิทย์ มูลคา (2547) กล่าวว่า ความคิคสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางปั ญูญา ที่
สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยูเ่ ดิม สู่ความคิคแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็ น
ความคิดที่ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
อารี พันธ์มณี (2544) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเอนกนัย ความคิด
จินตนาการ ซึ่งเกิดจากความรู ้สึกไว เข้าใจได้เร็ ว และมีปฏิกิริยาตอบสนอง อันนาไปสู่ กระบวนการ
คิคค้นพบสิ่ งประดิษฐ์แปลกใหม่ ทฤษฎีต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และเป็ นไปในทาง
สร้างสรรค์
อุษณี ย ์ โพธิสุข (2544) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางปั ญญา
ระดับสู งที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่หรื อ
แก้ปัญหาที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นเรื่ องที่กว้างขวางมาก และมีหลายแนวทางตามความสนใจ
ของผูท้ ี่ศึกษา ทาให้ไม่มีนิยามที่บ่งชี้ถึงลักษณะความคิดสร้างสรรค์อย่างแน่ ชดั เพราะความคิค
สร้างสรรค์ให้ความหมายได้หลายมิติ ได้แก่ (อลิสา พรหมโชติชยั 2553)
1. วิธีการหรื อกระบวนการ ลาดับของการเกิคความคิคสร้างสรรค์
2. ความแปลกใหม่ และประโยชน์ในผลผลิตที่เกิดจากความคิคสร้างสรรค์
3. ลักษณะหรื อบุคลิกภาพของผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์
4. สภาพแวดล้อม หรื อบรรยากาศที่มีอิทธิพลหรื อสนับสนุนให้คนเกิคความคิค
สร้างสรรค์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์.
5. แรงจูงใจและรางวัลที่ทาให้เกิคความคิคสร้างสรรค์
จากแนวคิคดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
กระบวนการทางสมองที่เกิดจากการกลัน่ กรองความคิด จินตนาการ ความรู ้สึกไวเข้าใจได้เร็ ว แล้ว
รวบรวมออกมาในทางสร้างสรรค์ ที่ไม่ซ้ าเเบบใคร สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ
สร้างสรรค์ซ่ ึงประกอบค้วย ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ (Fiexible) ความคิดริ เริ่ ม
(Original) และความคิดละเอียดลออ (Eiaboration)
บาร์ทเลทท์ (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ คีอ การที่บุคคลสามารถแยกแนวความคิคออกจากความคิดหลัก แล้วนาเเนว
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ความคิดนั้นมาแตกเป็ นแนวความคิดย่อย ๆ จากความคิดย่อย ๆ นี้ จะเลือกความคิดย่อยที่ดีที่สุดเป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหา และการที่บุคคลสามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุดได้น้ นั จะต้องอาศัย
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับ มาช่วยในกระบวนการคิด
รอสแมน (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล โดยการแก้ปัญหานั้นมีข้นั ตอนดังนี้
1. สารวจความต้องการเเละปัญหาต่าง ๆ
2. กาหนดปั ญูหา
3. สารวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะใช้ในการแก้ปัญูหา
4. สร้างและค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
5. สารวจวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าดีที่สุด หรื อเป็ นวิธีแปลกใหม่ที่สุด
6. พยายามสร้างความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาอีก
7. ทดสอบแนวความคิดใหม่ แล้วใช้แนวความคิดนั้นในการแก้ปัญหาบุคลิกภาพของ
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
วอลเลซและโคแกน (Wallace & Kogan 1973 อ้างถึงใน อานนท์ ศักดิ์วรวิชญู์ 2547)
นิยามว่างความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่ไม่น่าจะเกี่ยว
กันให้เกี่ยวข้องกันได้
สเทิร์นเบิร์ก (Stemberg 2001 อ้างถึงใน อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ 2547) คานิยามของคาว่า
ความคิคสร้างสรรค์ ซึ่ งพบว่ามีความแตกต่างกันมากมาย แต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ คือเน้นที่
ความสามารถของคนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะมีคุณภาพสูงแล้ว ยังแปลกใหม่
อมาไบล์ (Amabile 1982 อ้างถึงใน อานนท์ ศักดิ์วรวิชญู์ 2547) ได้นิยามว่า ความคิด
สร้างสรรค์ คือ ความคิดที่ผเู ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ เห็นร่ วมกันว่าเป็ นความคิดที่สร้างสรรค์
ออสบอร์ น (Osborn 1963 อ้างถึงใน อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 2547) นิ ยามว่า ความคิด
สร้างสรรค์คือ กระบวนการในการประยุกต์ใช้จินตนาการเพิ่มการแก้ปัญหา
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์จากนักวิจยั ดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิคออย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อริ เริ่ มสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาหรื อเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั สิ่ งที่มีอยู่ การคิดเช่นนี้ เป็ นการคิดแบบ
อเนกนัย คือ คิดได้หลายทิศทาง หลายแง่มุมและกว้างไกล ทาให้สามารถคิดหาคาตอบใหม่ ๆ และ
ค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ระหว่างสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิม คิดประดิษฐ์ หรื อพบแนวทางใหม่ ๆ ได้
แมคคินนอน (Mackinnon 1960) (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546)ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู ้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็ นผูท้ ี่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มี
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ความสามารถในการใช้สมาธิมีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคิดถี่ถว้ นเพื่อใช้ในการแกะ
ปัญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื องหนึ่งอย่างละเอียด
กว้างขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เป็ นผูท้ ี่เปิ ดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างไม่หลีกเลี่ยง
(Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกว่าที่จะเก็บกดไว้ และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า
สถาปนิ กที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักเป็ นคนที่รับรู ้ส่ิ งต่าง ๆ ได้ดีกว่าสถาปนิ กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ต่า กรี สวอลด์ (Griswald) (อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวจะ
มองเห็นลู่ทางทีจะแก้ป้ญูหาได้ดีกว่า เนื่ องจากมีความตั้งใจจริ ง มีการรับรู ้เร็ วและง่าย และมี
แรงจูงใจสูง
ฟรอมม์(Fromm 1963) (อ้างถึงใน อรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ 2546) กล่าวถึงลักษณะของคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. มีความรู ้สึกทึ่ง ประหลาดใจที่พบเห็นของใหม่ที่น่าทึ่ง (Capacity of be puzzlcd)หรื อ
ประหลาดใจ สนใจสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ หรื อของใหม่ ๆ
2. มีสมาธิ สูง (Ability to Concentrate) การที่จะสร้างสิ่ งใดก็ได้ คิดอะไรออกก็ตอ้ งไต่
ตรองในเรื่ องนั้นเป็ นเวลานาน ผูท้ ี่สร้างสรรค์จาเป็ นจะต้องมีความสามารถทาจิตใจให้เป็ นสมาธิ
3. สามารถที่จะยอมรับสิ่ งที่ไม่แน่นอนและเป็ นสิ่ งที่เป็ นข้อขัดแย้งและความคึงเครี ยดได้
(Ability to accept connict and tension)
4. มีความเต็มใจที่จะทาสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน (Willingness to be borneverday)
คือ มีความกล้าหาญและศรัทธาที่จะผจญนต่อสิ่ งแปลกใหม่ทุกวัน
บารอนและเวลซ์ (Baron and Welsh 1952) (อ้างถึงใน อรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ 2546)
พบว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์บ้ บั ชอบคิดอย่างซับซ้อน และสนุกตื่นเต้นกับการค้นคว้าสิ่ งต่าง ๆ
ตลอดเวลา
แกริ สัน (Galison 1954) (อ้างถึงใน อรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ 2546)ได้อธิบาถึงลักษณะ
ของผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี้
1. เป็ นคนที่สนใจในปั ญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ถอยหนีปัญหาที่จะเกิดขื้น แต่
กล้าที่จะเผชิญปั ญูหา กระตือรี อร้น ที่จะแก้ไขปั ญหาตลอดจนหาทางปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนและงานอยูเ่ สมอ
2. เป็ นคนมีความสนใจกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้านต้องการการเอาใจใส่
ในการศึกษาหาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งยอมรับข้อคิดเห็นจากข้อเขียนที่มี
สารประโยชน์ และนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุ งพัฒนางานของตน
3. เป็ นคนที่ชอบคิดหาทางแก้ปัญูหาได้หลาย ๆ ทาง เตรี ยมทางเลือกสาหรับแก้ไข
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ปัญหาไว้มากกว่า 1 วิธีเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้มีความคล่องตัวและประสบผลสาเร็ จมากขึ้น เพราะ
การเตรี ยมทางแก้ไว้หลาย ๆ ทางย่อมสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณได้ และยัง
เป็ นการประหยัดเวลาและเพิม่ กาลังใจในการแก้ไขปัญหาด้วย
4. เป็ นคนที่มีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ หรื อสุ ขภาพกายดีสุขภาพจิต
ก็ดีนน่ั เองทั้งนี้ เพราะมีการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ และมีความสนใจต่อสิ่ งใหม่ที่พบ และยัง
เป็ นคนช่างซักถามและจดจาได้คี ทาให้สามารวมนาข้อมูลที่จดจามาใช้ประโยชน์ได้ดี จึงทาให้งาน
ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
5. เป็ นคนที่ยอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบต่อความคิด
สร้างสรรค์ ถังนั้น การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า มีผลกระทบต่อความคิคสร้างสรรค์
ดังนั้น การจัดบรรยากาศถานที่ สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม จะสามารถขจัดสิ่ งรบกวนและอุปสรรคทา
ให้การพัฒนาการคิคสร้างสรรค์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทอร์แรนซ์ (ชนะ ธนะสาร 2546) ได้สรุ ปลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจาก
ผลการศึกษาของสเตนน์และเฮนซ์ (Stein and Heinze 1690) ซึ่ งได้ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กที่มี
ความคิ ค สร้ า งสรรค์สู ง โดยเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ซ่ ึ งเป็ นแบบวัด บุ ค ลิ ก ภาพ
Minnesota
MultiphasicPersonality lnventory (MMPI)Thematic Apperception (TAT), แบบวัดบุคลิกภาพของ
รอร์ชาจ(Rorschach) เเละอี่น ๆ ซึ่งได้สรุ ปบุคลิกภาพที่สาคัญ ๆ ของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงไว้ 46 ประการ ดังนี้
1. มีความสามารถในการตัดสิ นใจ
2. มีความเป็ นอิสระในบ้านการคิด
3. มีอารมณ์อ่อนไหวและเป็ นคบอ่อนโยน
4. มีความกล้าที่จะคิดค้นสิ่ งที่แปลกใหม่
5. มีแนวคิดค่อนข้างซับซ้อน
6. มีความคิดเห็นรุ นแรง
7. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง
8. มีความพยายามที่จะทางานยาก ๆ หรื องานที่ตอ้ งแก้ปัญูหา
9. มีความจาแม่นยา
10. มีความรู ้สึกไวต่อสิ่ งสวยงาม
11. มีความซื่อสัตย์และรักความเป็ นธรรม
12. มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ
13. มีความตั้งใจจริ ง
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14. มีความสามารถในการหยัง่ รู ้
15. มักจะกล้าหาญและชอบการผจญภัย
16. มักจะใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์
17. มักจะคาดคะเนหรื อเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า
18. มักจะช่วยเหลือและให้ความรู ้แก่ผอู ้ ื่น
19. มักจะต่อต้านในสิ่ งที่ไม่เห็นด้วย
20. มักจะทาผิคข้อบังคับและกฎเกณฑ์
21. มักจะวิเคราะห์วิจารณ์ส่ิ งที่พบเห็น
22. มักจะทางานผิดพลาต
23. มักจะทาในสิ่ งแปลก ๆ ใหม่
24. มักจะรักสันโดษ
25. มักจะเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
26. มักให้ความสนใจกับทุกสิ่ งที่อยูร่ อบตัว
27. มักจะอยากรู ้อยากเห็น
28. มักจะยอมรับในสิ่ งที่ไม่เป็ นระเบียบ
29. มักจะไม่ทาตามหรี อเลียนแบบผูอ้ ื่น
30. มักจะหมกมุ่นในปั ญหา
31. มักจะดื้อดึงและหัวแข็ง
32. มักจะช่างซักถาม
33. มักจะไม่สนใจในสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ
34. มักจะไม่ยอมรับความคิคของผูอ้ ื่นโดยง่าย
35. มักจะกล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผูอ้ ื่น
36. มักจะรักและเต็มใจเสี่ ยง
37. มักจะไม่เบื่อที่จะทากิจกรรม
38. มักจะไม่ชอบทาตัวเด่น
39. มักจะมีความสามารถในการหยัง่ รู ้
40. มักจะพอใจในผลงานที่ทา้ ทาย
41. มักจะไม่เคยเป็ นศัตรู ของใคร
42. มักจะต่อต้านกฎะเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
43. มักจะวางเป้ าหมายให้กบั ชีวติ ตนเอง
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44. มักจะต่อต้านการกระทาที่รุนแรงต่าง ๆ
45. มักจะจริ งใจกับทุก ๆ คน
46. มักจะเลี้ยงตนเองได้โคยที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น
กิลฟอร์ดและนักจิตวิทยาหลายท่าน ให้ความเห็นว่า ลักษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ จะมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้ (Guilford and Hoepfner 1971; Lugo and Hershey 1979 อ้างถึง
ในอรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ 2546)
1. เป็ นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจ มีความคิดเป็ นอิสระ ไม่คล้อยตามความคิดเห็นของ
คนอื่นง่ายดาย กล้าคิดและกล้าแสดงออก
2. ไวต่อปั ญหาที่พบ รับรู ้เร็ ว มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่ หลายมุม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดอย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้ อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีเก่ามาสู่แนวใหม่ หรื อวิธีใหม่ ช่างสงสัย ชอบหาคาตอบ
3. รักที่จะก้าวไปข้างหน้า เต็มใจทางานหนัก อุทิศตนให้กบั งาน มีความมานะที่จะทางาน
ยาก ซับซ้อนให้สาเร็ จ เปิ ดรับสถานการณ์ มีประสบการณ์กว้างขวาง ตื่นตัว มีแรงจูงใจและมีอตั
มโนทัศน์สูง (Self-concept)
4. มีความคิดริ เริ่ ม ชอบคิค ชอบทา สามารถทาสิ่ งธรรมดาให้เป็ นสิ่ งใหม่
5. มีความสามารถในการใช้สมาธิ พินิจพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ อย่างถี่ถว้ น ช่างสังเกต และ
สามารถจาแนกความแตกต่างและความเหมือนของสิ่ งที่เห็นได้
6. ยอมรับในสิ่ งที่ ไม่แน่นอนและสิ่ งที่เป็ นข้อขัดแย้ง โดยสามารถปรับตัวได้ ไม่ขลาด
กลัวต่อสิ่ งที่ยงั ไม่ทราบ สิ่ งลึกลับ แต่กลับร้สึกพอใจที่จะเผชิญกับสิ่ งนั้น
7. มีความอดทนต่อความไม่เป็ นระเบียบ ไม่ชอบทาตานระเบียบและกฎเกณฑ์ ไม่ชอบถูก
บังคับ
8. มีอารมณ์เป็ นสุ ขกับการคิด วิเคราะห์ และมีจินตนาการสูง
9. มีความเป็ นอิสระทั้งความคิดและการกระทา ไม่ชอบทาตามความคิดที่ซ้ าแบบใคร
10.มีสติปัญญาปานกลางขึ้นไป แต่มิได้หมายความว่า คนที่มีระดับสติปัญญาสู งจะมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงตามไปด้วย
กิลฟอร์ ด (Guilford 1959 อ้างถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) ได้ศึกษาลักษณะพื้นฐาน
ของผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีท้ งั หมด 5 ประการ ดังนี้
1. ความรู ้สึกไวต่อปั ญูหา หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถใน
การจดจาปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงหรื อการทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่เข้าใจ
ผิด สิ งที่ขาดข้อเท็จจริ ง สิ่ งที่เป็ นมโนทัศน์ที่ผดิ หรื กอุปสรรคต่าง ๆ ที่ยงั มืดมนอยู่ ซึ่งพอจะสรุ ปได้
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ว่าความรู ้สึกไวต่อปั ญหาของบุคคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด เพราะบุคคลจะไม่สามารถแก้ปัญหาจนกว่า
เขาจะได้รู้วา่ ปั ญหานั้นคืออะไร หรื ออย่างน้อยเขาจะต้องรู ้วา่ เขากาลังประสบปัญหาอยู่
2. ความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการ
ผลิตแนวความคิดจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ ว แล้วเลือกแนวความคิดที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหาสิ่ งที่
แสดงลักษณะพิเศษของความคล่องในการคิด นอกจากการผลิตแนาความคิดที่ มากมายและรวดเร็ ว
แล้ว แนวความคิดที่ผลิตขึ้นมาใหม่น้ นั ควรจะเป็ นแนวความคิดที่แปลกใหม่ และดีกว่าแนวความคิด
ที่อยูใ่ นปั จจุบนั นอกจากนั้น บุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความคล่อง ในการคิด จะต้องมีสามารถปรับเปลี่ยน
ทิศทางในการคิดได้เป็ นอย่างดี
3. ความคิดริ เริ่ ม หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหา
แนวทางใหม่ ๆ หรื อวิธีการแปลก ๆ แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริ เริ่ มเป็ นสิ่ ง
ที่จาเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นที่จะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ แล้ว ยังจาเป็ นจะต้องปรับปรุ ง
แนวทางใหม่ ๆ เหล่านี้ มาช่วยแก้ไขปั ญหาที่คิดขึ้นในสภาพการณ์ใหม่ ๆ ดังนั้น นักบริ หารจาเป็ น
จะต้องสร้าง “ความคิดริ เริ่ ม” ให้เกิดขึ้น ที่กล่าวว่าความคิดริ เริ่ มเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับนักบริ หารใน
วงการธุ รกิจกิจ ก็เนื่ องมาจากว่าการประกอบธุรกิจนั้นมีการแข่งขันกันมาก โดยเฉพาะในด้านการ
ผลิตสิ นค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ให้มีความแปลกใหม่ คุณภาพดี และราคาถูก ซึ่งความคิดริ่ เริ่ ม
จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้มาก
4. ความยืดหยุน่ ในการคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการ
หาวิธีการหลายๆ วิธีมาแก้ไขปั ญหา แทนที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว บุคคลที่มีความ
ยืดหยุน่ ในการคิดจะจดจาแก้ป้ญหาที่เคยใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้ เพื่อที่จะไม่นามาใช้ซ้ าอีก แล้วพยายาม
เลือกหาวิธีการใหม่ที่คิดว่าแก้ปัญหาได้มาแทน ซึ่ งความยืดหยุน่ ในการคิดจะมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับความคล่องในการคิคนัน่ คือ ความยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องในการคิดจะเป็ น
ความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลาย ๆ วิธีเพี่อใช้ในการแก้ปัญูหาเป็ นความจริ งที่ว่า
บุคคลสร้างแนวความคิดหรื อวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ 20 – 30 วิธี เพื่อใช้ในกาแก้ปัญหาซึ่งจะได้ผล
ดีกว่าบุคคลที่หาวิธีการแก้ไขปั ญูหาเพียง 2 – 3 วิธีและใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ถ้าบุคคลจะพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งความยืดหยุน่ ในการคิด ก็จะกระทาได้โดยการพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีและ
วิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง ซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาความยืดหยุน่ ทางการคิดได้เป็ นอย่างดี
5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีแรงจูงใจสู ง เพราะเเรงจูงใจ
เป็ นลักษณะสาคัญของบุคคลในการที่จะแสดงตนว่าเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจนี้
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สามารถทาให้บุคคลดังกล่าวแสดงความพิเศษที่ไม่เหมือนใครออกมาอย่างเต็มที่ หรื ออาจจะ
มากกว่าคนอื่น ๆ บุคคลที่มีแรงจูงใจสู งนี้ จะให้ความสนใจในการหาเเนวทางแก้ปัญหาด้วยความ
กระตือรื อร้นและสิ่ งที่ผลักดันให้เกิดความกระตือรื อร้น ก็คือ แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่
สาคัญของการตระเตรี ยมปั ญหาเราพบว่าความสาเร็ จในชีวิตส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจเทย์เลอร์
และฮอล์แลนด์ ชี้ให้เห็นว่าคนทีมีความคิดสร้างสรรค์มกั จะมีแรงจูงใจสู งในการที่จะทาให้ผลผลิตดี
ขึ้นด้วย
ไมเคิล เจ เคอร์ตนั (M.CheaI J. Kison 1994 อ้างถึงใน พัชริ นทร์ พิรุณเบตร 2551) พบว่า
คนทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่แตกต่างกันที่ “ลักษณะ” ของการคิด ซึ่งลักษณะการคิค
สร้างรรรค์ (Style of Creativity ) แบบปรับเปลี่ยนและแบบนวัตกรรม เป็ นสิ่ งที่แยกออกจากจานวน
ของสิ่ งที่สร้างสรรค์ (Level of creativity )และแบ่งลักษณะการคิดสร้างสรรค์ออกเป็ น
1. การคิดสร้างสรรค์แบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Style) โดยลักษณะเด่นของบุคคลที่มี
แบบปรับเปลี่ยน คือ เน้นการทาสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน (Do thing better) ใช้ขอ้ มูลภายในกรอบการรับรู ้
เท่าที่ตนมีอยู่ (Solve problem Within paradigms) แก้ไขปั ญหาภายในกรอบความคิค และการแก้ไข
ปัญหาที่ประสบอยู่ โดยเน้นความสาคัญในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งอาจส่ งผลให้ตน
ยอมตามความคิดเห็นของกลุ่ม
2. การคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม (lnnovative style) บุคคลที่มีการคิดสร้างสรรค์แบบ
นวัตกรรม มีลกั ษณะเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างออกไป (Do thing difference)ท้าทาย
กฎเกณฑ์และกรอบการรับรู ้เดิม ๆ (Challenge the paradigm) มีความเป็ นตัวของตัวเองจนบางครั้ง
อาจยอมขัดแย้งกับกลุ่ม เพื่อทาตามความคิดเห็นของตนเอง
กิลฟอร์ ด (Guildford 1980 pp. 715 – 735 อ้างถึงใน อรพินท์ ออศิริชยั เวทย์ 2546) กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความคิดริ เริ่ ม (Originality ) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาความคิดริ เริ่ มเกิดจากการนาเอาความรู ้เดิมมาคิ ดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่
ขึ้น เป็ นลักษณะที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก ต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดสอบความคิด
ของตน บ่อยครั้งต้องอาศัยความคิดจินตนาการ หรื อที่เรี ยกว่า ความคิดจินตนาการประยุกต์คีอ
ไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว แต่จาเป็ นต้องคิดสร้างและหาทางทาให้เกิดผลงานต้วย
ความคิดริ เริ่ มนั้น สามารถอธิบายได้ตามลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะทางกระบวนการ คือ เป็ นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ ที่ไม่ซ้ ากับของเดิม
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2. ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริ เริ่ ม จะเป็ นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
เชี่อมัน่ ในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ไม่ขลาดกลัวต่อความไม่แน่นอน หรื อ
ความคลุมเครื อ แต่เต็มใจและยินดีที่จะเผชิญูและเสี่ ยงกับสภาพการณ์ดงั กล่าว บุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีดว้ ย
3. ลักษณะทางผลิตผล คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริ เริ่ มจึงเป็ นงานที่แปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม คุณค่าของงานจึงมีต้ งั แต่
ระดับต้น เช่น ผลงานที่เกิดจากความต้องการการแสดงความคิดอย่างอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง ทาเพื่อสนองความต้องการของตนเอง โดยไม่คานึงถึงคุณภาพของงาน และค่อย ๆ พัฒนาขึ้น
โดยเพิ่มทักษะบางอย่าง ต่อมาจึงเป็ นขั้นงานประดิ ษฐ์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คิดค้นใหม่ไม่ซ้ ากับใคร
นอกจากนั้น ก็พฒั นางานประดิษฐ์ให้ดีข้ ึนจนเป็ นขั้นสูงสุ ด
2. ความคล่องในการคิค (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ได้อย่างคลองแคล่ว รวดเร็ วและมีคาตอบในปริ มาณที่มากในเวลาจากัด แบ่งออกเป็ น
1. ความคิคคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word fluency) ซึ่งเป็ นความสามารถในการใช้
ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่วนัน่ เอง
2. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational)ั เป็ นความสามารถที่จะ
คิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันหรื อคล้ายกัน ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ภายในเวลาทึ่กาหนด
3. ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) เป็ นความสามารถใน
การใช้วิธีหรื อประโยค คือ ความสามารถที่จะนาคามาเรี ยงกันอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ได้ประโยคที่
ต้องการ
4 . ความคล่องแคล่วในการคิด (ldeational fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดสิ่ งที่
ต้องการภายในเวลาที่กาหนด เป็ นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลื อกเฟ้ นให้ได้
ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด จึงจาเป็ นต้องคิด คิดออกมาให้ได้มากหลายอย่าง และแตกต่างกัน
แล้วจึงนาเอาความคิดที่ได้ท้ งั หมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรี ยบเทียบกันว่า ความคิดอันใดจะเป็ น
ความคิคที่ดีที่สุด
5. ควานยืดหยุน่ ในการคิด (Fiexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็ น
5.1. ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิคขึ้นทันที (Spontaneous fexibility) เป็ นความสามารถที่จะ
พยายามคิคไค้หลายอย่าง อย่างอิสระ
5.2. ความคิดยืดหยุน่ ทางบ้านการดัดแปลง (Adaptive กexibility) เป็ นความสามารถที่จะ
คิดได้หลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่ งหนึ่งไปเป็ นหลายสิ่ งได้
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6. ความคิดละเอียดลออ (Eiaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรื อขยาย
ความคิดหลัก ให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ความคิดละเอียคลออเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นยิง่ ใน
การสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ให้สาเร็ จ
พัฒนาการของความคิดละเอียดลออ ขึ้นอยูก่ บั
1. อายุ : เด็กที่มีอายุมาก จะมีความสามารถทางด้านนี้มากกว่าเด็กอายุนอ้ ย
2. เพศ : เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกว่าเด็กชายในบ้านความคิดละเอียดลออ
3. ความสังเกต : เด็กที่มีความสามารถด้านการสังเกตสูง จะมีความสามารถทางด้าน
ความคิดละเอียคลออสูงด้วย
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิด สร้างสรรค์
นักจิตวิทยาหลายท่านไค้ศึกษาวิจยั และทาการทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ และส่ วนประกอบอันเป็ นคุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ณัฏฐพงษ์ เจริ ญูพิทย์, 2539)
3.1.1 ทฤษฎีของ Guildford
Guildford (1950) และคณะ ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความมีเหตุผล การแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) จึงได้เสนอ
แบบจาลองโครงสร้างทางสติปัญญา ( The Stucture of Intellect Model หรื อ SI Model) ขึ้น ซึ่ง
แบบจาลองดังกล่าวใช้อธิ บายโครงสร้างทางสติปัญญา (การคิด) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ในระบบ
ของการคิดของมนุษย์น้ นั มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 มิติ คือ มิติว่าด้วย “เนื้ อหา” (หรี อสิ่ งเร้า) มิติว่า
ด้วย “วิธีคิค” และมิติวา่ ด้วย “ ผลของการคิด” (หรื อลักษณะของคาตอบ)

ภาพประกอบที่ 3 แบบจาลองโครงสร้างทางสติปัญญูาตามทฤษฎีของ Guildford(1950)
ที่มา : Guilford, Jhon P. American Psychologist 5, 9 (1950). 444-454.
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มิติที่1 ด้านเนื้ อหา (Contents) หมายถึง วัตถุ หรื อ ข้อมูลต่างๆ ที่รับรู ้ ใช้เป็ นสื่ อก่อให้เกิด
ความคิด เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1. เนื้ อหาที่เป็ นรู ปภาพ (Figural Content) ได้แก่ วัตถุที่เป็ นรู ปธรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับรู ้
ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดคือ
1.1.1 การเห็น (Visual)
1.1.2 การได้ยนิ (Audiotory)
1.1.3 สัญลักษณ์ (Symbolic)
2. เนื้ อหาที่เป็ นสัญูลกั ษณ์ (Symbolic Content) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่
สร้างขึ้น เช่น พยัญชนะ ระบบจานวน ซึ่งตามปกติเมื่ออยูต่ ามลาพังจะปราศจากความหมาย แต่
เนื่องจากเราตั้งความหมายขึ้นจึงใช้สื่อความหมายได้
3. เนื้อหาที่เป็ นเสี ยง (Audiotory Content) ได้แก่ สิ่ งที่อยูใ่ นรู ปของเสี ยงที่มีความหมาย
4. เนื้อหาที่เป็ นภาษา (Semantic) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ที่มกั จะอยูใ่ นรู ปความหมายซึ่งแทน
ด้วยถ้อยคาหรื อรู ปภาพที่มีความหมาย
5. เนื้ อหาที่เป็ นพฤติกรรม (Behavior Content) ได้แก่ สิ่ งที่ไม่ใช่ถอ้ ยคาเป็ นการแสดงออก
ของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางครั้งเรี ยกว่าสติปัญญาทาง
สังคม (Social lntelligence)
มิติที่ 2 ด้านปฏิบตั ิการ (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา ซึ่ ง
ประกอบด้วยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี้
1. การรับรู ้ และการเข้าใจ (Cognition) เป็ นความสามารถทางสติปัญูญูาของมนุษย์ในการ
รับรู ้และทาความเข้าใจ กับสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
2. การจา (Memory) เป็ นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ในการสะสมเรื่ องราว หรื อ
ข่าวสาร และสามารถระลึกได้เมี่อเวลาผ่านไปในปี ค.ศ.1988 Guilford ได้แบ่งความจาเป็ นเป็ น 2
ชนิด คืค ความจาที่บนั ทึกไว้ (Recording) และ ความจาเป็ นที่เก็บในความจาระยะยาว( Retention )
3. การคิคอเนกนัย (Divergent Thinkng) เป็ นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และ
แสดงออกมาได้หลาย ๆ แบบ หลายวิธี ความคิคประเภทนี้มีความสาคัญต่อความคิดสร้างสรรค์
4. การคิคเอกนัย (Convergent Thinking) เป็ นความสามารถที่เน้นเรื่ องความถูกต้องของ
คาตอบทีเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นคาตอบที่ดีที่สุด
5. การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นสิ่ งที่รับรู ้ จาได้หรื อ
กระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรื อมีความเพียงพอหรื อไม่อย่างไร
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มิติที่ 3 ด้านผลผลิต หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติดา้ นเนื้ อหา และ
ด้านปฏิบตั ิการเข้าด้วยกันเป็ นผลผลิต เมื่อสมองรับรู ้วตั ถุ ข้อมูล ทาให้เกิดการคิคในรู ปแบบต่างๆ
กัน ซึ่งสามารถให้ผลออกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ดังนี้
1. แบบหน่วย (Units) เป็ นสิ่ งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกต่างจากสิ่ งอื่น ที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะ
2. แบบกลุ่ม (Classes) เป็ นกลุ่มของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการร่ วมกัน
3. แบบความสัมพันธ์ (Relations) เป็ นการเชื่อมโยง 2 สิ่ งเข้าด้วยกัน เช่นเชื่อมโยงลูกโซ่
เชื่อมโยงคา เชื่อมโยงความหมาย
4. ระบบ (System) เป็ นแบบแผน หรื อการรวมหน่วยจาพวกข้อมูลข่าวสารหรื อการแสดง
ความสัมพันธ์ที่ซบั ซ้อนของส่ วนประกอบ ซึ่งอาจเป็ นทฤษฎี หลักการ
5. การแปลงรู ป (Transformation) เป็ นการเปลี่ยนแปลงการหมุนกลับ การขยายความ
ข้อมูลจากสภาพหนึ่ งไปยังอีกสภาพหนึ่ ง เป็ นต้นว่าการให้คาจากัดความใหม่หรื อการคิดแปลง
ข้อมูลข่าวสารที่มีอยูแ่ ล้วเสี ยใหม่
6. การประยุกต์ (lmplication) เป็ นผลการคิดที่คาดหวัง หรื อการทานายจาก
ข้อมูลที่กาหนดให้
ทฤษฎีของ Torrance
Torance (1974) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน เกี่ ยวกับองค์ประกอบว่าด้วย ความคิดริ เริ่ ม(Originality)
กวามคิคคล่องตัว (Fluency) ความคิคยืดหยุน่ (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ(Elaboration)
และได้สรุ ปว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็ น “กระบวนการ” ของการมีความรู ้สึกไวต่อปั ญหา หรื อต่อ
ข้อมูล หรื อสิ่ งเร้าที่ไม่สมบูรณ์หรื อลักษณะคลุมเครื อ โดยผูค้ ิดมีความพยายามที่จะหาคาตอบให้
แก้ปัญหาหรื อทาความกระจ่าง หรื อเติมเต็มให้แก่ขอ้ มูล หรื อสิ่ งเร้าที่คลุมเครื อไม่สมบูรณ์น้ ัน
รวมทั้งมีความพยายามที่จะสื่ อความหมายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ อย่างไรก็ตามในส่ วนกระบวนการคิดนั้น
ทอแรนซ์ไม่ได้เน้นที่องค์ประกอบของการคิดด้านใดด้านหนึ่งเป็ นการเฉพาะหากแต่ให้ความสาคัญ
กับความคิดตามกระบวนการอันเป็ นธรรมชาติ ซึ่งทอแรนซ์เชื่อว่า มีความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกัน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ มากกว่าที่จะเกิดขึ้นแบบแยกส่ วน
Torrance (1974) แบ่งกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็ น 5 ขั้น ดังนี้
1. การค้นหาข้อเท็จจริ ง (Fact-Finding) เริ มเกิคจากความรู ้สึกกังวล สับสนวุ่นวายภายในใจ
แต่ยงั ไม่สามารถระบุปัญหาได้
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2. การค้นพบปั ญหา (Problem-Finding) เมื่อคิดจนเข้าใจจะสามารถระบุได้ว่าปั ญหาต้นตอ
คืออะไร
3. การค้นพบแนวคิด (ldea-Finding) และตั้งสมมติฐานตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ทคสอบความคิด
4. การค้นพบคาตอบ (Solution-Finding) ทดสอบสมมติฐานจนค้นพบคาตอบ
5. การยอมรับผลจาการค้นพบ (Acceptancc-Finding) ยอมรับคาตอบจากการค้นพบ
Torrance (1974) อาศัยแนวคิดของ Guildford (1959) ซึ่งอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ความสามารถทางสมองที่คิคได้หลายทาง หรื อ ที่เรี ยกว่าการคิดแบบอเนกนัย(Divergent Thinking)
ซึ่งเขาได้นามาศึกษาถึงองค์ประกอบ ดังนี้
1.ความคิคริ เริ ม (Originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา และไม่ซ้ ากับที่มีอยู่ มีลกั ษณะความคิดที่ไม่ปกติธรรมดา (Wide ldea)เป็ นความคิด
ที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองเเละสังคม ความคิดริ เริ่ มอาจเกิดจากนาความรู ้เดิมมาคิดดัดแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึน
2. ความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมีคาตอบในปริ มาณมากในเวลาที่จากัด ความคิดคล่องแบ่งออกเป็ น 4
ลักษณะได้แก่ (Wilson, Guilford, and Etal 1954, cited in Guilford 1959)
2.1 ความคิคคล่องด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถในการใช้ถอ้ ยคาอย่าง
คล่องแคล่ว
2.2 ความคิดคล่องด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็ นความสามารถที่
จะคิคหาถ้อยคาที่เหมือนกันหรื อคล้ายกันได้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนค
2.3 ความคิดคล่องด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ นความสามารถในการ
ใช้วิธีหรื อประโยค กล่าวคือ สามารถที่จะนาคามาเรี ยงต่อกันอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ได้ประโยคที่
ต้องการ
2.4 ความคิดคล่องในการคิด(ldeational˜ Fluency) เป็ นความสามารถที่จะคิดสิ่ งที่
ต้องการภายในเวลาที่กาหนด เช่น ให้คิคหาประโยชน์ของก้อนหิ นให้มากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด
ความคิดคล่องในการคิด มีความสาคัญต่อการแก้ปัญหา เพราะในการแก้ปัญหาจะต้องแสวงหา
คาตอบหรื อวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องนาวีธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้อง
ตามต้องการ
3. ความคิดยืดหยุน่ (Fiexibility ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบได้
หลายประเภท หลายทิศทางไม่ซ้ าแบบ แบ่งออกเป็ น
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3.1 ความคิดยืดหยุน่ ที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็ นความสามารถที่จะจะ
พยายามคิดให้หลากหลายรู ปแบบอย่างเป็ นอิสระ
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึงเป็ น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู ้หรื อประสบการณ์ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คนที่มีความคิคยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน ซึ่ งจะเป็ นตัวเสริ มให้มี
ความคิดคล่อม แปลกแตกต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน หรื อเพิ่มคุณภาพความคิดให้มากขึ้น
3.3ความคิดคล่อง และความยืดหยุน่ นับได้ว่าเป็ นความคิดพื้นฐานที่จะนาไปสู่ ความคิค
สร้างสรรค์ คือเป็ นการคิดหลายแง่มุมได้หลานหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถใช้เป็ น
การสร้างทางเลือกไว้หลายทาง ความยืดหยุน่ จึงเป็ นความคิดเสริ มคุณภาพให้ได้ดี
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)หมายถึง ความสามารถที่จะให้รายละเอียดหรื ตกแต่ง
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ หรื อปรับปรุ ง หรื อพัฒนาสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ทฤษฎีของ Wallach and Kogan
Wallach and Kogan (1965) ได้ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดแบบโยง
สัมพันธ์ แนวคิดดังกล่าวนี้ สืบเนื่ องมาจากแนวคิดว่าด้วย การโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งที่อยูไ่ กลกัน
(Remote Associates) ทั้งนี้ หากสามารถนาสิ่ งที่อยูไ่ กลกันมาสัมพันธ์กนั ได้ ยิง่ แสดงว่ามีความคิด
สร้างสรรค์สูง เช่น เปรี ยบเทียบกรณี ของการระบุความแตกต่างของสิ่ งที่เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่น
นาย ก กับ นาย ข ซึ่ งเป็ นคนเหมือนกันว่า มีความแตกต่างกันในเรื่ องอะไรบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การ
ระบุความแตกต่างของสิ่ งที่เสมือนกันได้ ย่อมเป็ นการแสดงออกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ (ใน
ความหมายของการคิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ) สู งกว่าการระบุความแตกต่างของสิ่ งที่แตกต่างกัน
ในทานองเดียวกันการระบุความคล้ายกันขคงสิ่ งที่แตกต่างกันได้ก็ยอ่ มมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
การระบุความเหมือนกันของสิ่ งที่เหมือนกัน โดยนัยดังกล่าวหากสามารถระบุความแตกต่างกันของ
สิ่ งเหมือนกันมากๆ ได้หรื อการระบุความเหมือนกันของสิ่ งที่แตกต่างกันมากๆ ได้ ก็ยงิ่ แสดงว่า มี
ความคิดสร้างสรรค์สูงมากขึ้น นอกจากนี้ กรณี การคิดแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์น้ ี ยังครอบคลุมถึงการ
คิดโยงสัมพันธ์ใน “เครื อข่าย” ที่กว้างขวางอีกด้วย
Wallach and Kogan (1965) ได้อธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ว่าเกิดจาก
ความคิดใหม่ๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Eror) ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ขั้น คือ
1. ขั้นเตรี ยมตัว (Preparation) หมายถึง การเตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหา
2. ขั้นฟักตัว (lncubation) หมายถึง เป็ นขั้นที่ผคู ้ ิดมีขอ้ มูลต่างๆ ทั้งใหม่และเก่า
อย่างสะเปะสะปะยังไม่สามารถจะขมวดความคิดให้เป็ นระบบได้ จึงปล่อยทิ้งความคิดไว้เงียบๆ
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3. ขั้นความคิคกระจ่าง (Illumination) เป็ นขั้นที่ใช้ความคิดในการเรี ยบเรี ยงและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัดยิง่ ขึ้น
4. ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริ ง (Verification) เป็ นขั้นความคิดที่ได้จาก 3
ขั้นข้างต้นมาตรวจพิสูจน์วา่ เป็ นจริ ง และถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ช่วยเสริมสร้ ำงควำมคิดสร้ ำงสรรค์
เกรี ยงศักคิ์ เจริ ญูวงศ์ศกั คิ์ (2553) อธิบายองค์ประกอบที่ช่วยเสริ มสร้างความคิคสร้างสรรค์
ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านทัศนะคติ และบุคลิกลักษณะ
นักคิดสร้ างสรรค์ที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่จะมีทศั นะคติ และบุคลิกลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ เป็ นคนที่เปิ ดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีอิสระในการคิดพินิจและตัดสิ นใจ กล้า
เผชิญความเสี่ ยง มีความเชื่อมัน่ และเป็ นตัวของตัวเอง มีทศั นคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ มีแรงจูงใจ
อันสู งส่ งที่จะทาให้สาเร็ จ เป็ นคนที่ทางานหนักไม่ความสนใจต่อสิ่ งทีมีความสลับซับซ้อน อดทน
ต่อปั ญญาที่มองไม่เห็นคาตอบ มีความสามารถปรับตัวด้านสุ นทรี ยะ บากบัน่ อุตสาหะ เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ความล้มเหลว และรั บมือกับสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดี (Abraha m Maslow
1968,Barron and Harrington 1981)
2.องค์ประกอบด้าน ความสามารถทางสติปัญญา
ความคิดสร้างสรรค์จดั ว่าเป็ นทักษะระดับสูง (High-Level Skill) ของความสามารถทาง
สติปัญญา ความสามารถเหล่านี้ ได้แก่
2.1 ความสามารถในการกาหนดขอบเขตของปัญหา กล่าวคือ ผูม้ ีความคิคสร้างสรรค์จะ
ไม่มองปั ญหาเดิมๆ ด้วยสายตาธรรมดา แต่มองด้วยมุมมองแบบใหม่ เพื่อทาให้เห็นทางแก้ปัญหา
เเบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกว่า
2.2 ความสามารถในการใช้จินตนาการ การพิจารณาเพื่อนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์การ
วาดภาพจากจินตนาการช่วยทาให้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายขึ้น
2.3 ความสามารถในการคัดเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ความสามารถในการมุ่งสู่ หนทางแก้ปัญูหาที่มีศกั ยภาพ ความสามารถในการ
ทิ้งทางเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องความสามารถในการรู ้วา่ เวลาใดจะต้องใช้การคิดแบบใด เป็ นต้น
2.4 ความสามารถในการประเมินอย่างมีประสิ ทธิภาพ คือ ความสามารถในการแยกแยะ
และคัคเลือกความคิดที่ดี และเหมาะสม ท่ามกลางแนวคิดที่เป็ นไปได้มากมาย โคยคัดเลือกเฉพาะ
ความคิดที่มีความสอดคล้องกัน และนาความคิดนั้นมาพิจารณาประเมินคุณค่าในลาดับต่อไป
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3. องค์ประกอบด้านความรู ้
จากการวิจยั พบว่า ความรู ้ที่สะสมมาเป็ นเวลาหลายปี นั้น มีความสาคัญต่อการทาให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความรู ้มกั จะคิดสร้างสรรคค์ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู ้ เพราะทาให้เข้าใจ
ธรรมชาติของปั ญูหาได้ดีกว่า ทาให้สามารถคิดงานที่มีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องนั้นรองรับ ทาให้รู้จกั สังเกตุ และรู ้จกั ฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น เพื่อนามาเป็ นต้นกาเนิ ดของ
ความคิด (Rosenman 1998)
4. องค์ประกอบค้านรู ปแบบความคิค
รู ปแบบการคิด จะช่วยให้เกิคการประยุกต์ความสามารถทางสติปัญญา และความรู ้ของ
คนๆ หนึ่ งในการแก้ปัญหา งานวิจยั หลายชิ้นบ่งบอกว่า รู ปแบบการคิดของคนบางคนช่วยส่ งเสริ ม
ให้เกิคความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความสมดุลในการคิดแบบมองมุมกว้างกับการคิดแบบมองมุมแคบ
การคิดในมุมแคบเป็ นการคิดแบบลงในรายละเอียดของปั ญูหา ส่ วนการคิดในมุมกว้างเป็ นการคิด
แบบมองกว้างในระดับทัว่ ไปของปั ญหา ซึ่งการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์มกั จะต้องมองในภาพ
กว้างก่อน หรื อคิคในมุมกว้างก่อน จากนั้นค่อยพิจารณาในรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้ไค้ความคิด
สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ที่สุด (Sternberg and Labart 1991)
5. องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ
แรงจูงใจเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง ที่กระตุน้ ให้คนต้องการคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจที่
กระตุน้ จากภายใน มีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความต้องการประสบความสาเร็ จความ
ต้องการสิ่ งใหม่ๆ การตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นต้น ส่ วนแรงกระตุน้ จากภายนอกจะมี
ลักษณะตรงกันข้าม คือการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็ นผูย้ นื่ เสนอรางวัล เช่น เงิน ความก้าวหน้าใน
การทางาน การได้รับการยกย่อง และอานาจ จากการศึกษาพบว่า คนที่ถูกกระตุน้ ด้วยรางวัลนั้นจะมี
ความคิดสร้างสรรค์ต่ากว่าคนที่มีแรงกระตุน้ จากความต้องการที่อยูภ่ ายใน หรื อการได้รางวัลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานที่ทาอยู่ (Amabile, Hennessey, and Grossman 1986) อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจจาก
ภายในและภายนอกที่ผสานกันอย่างสมดุล จะช่วยให้การทางานด้านความคิดสร้างสรรค์บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดี (Mccleland et al 1953 6. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม
การที่คนเราจะสามารถคิดสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมร่ วม
ด้วยเป็ นสาคัญ คนมีลกั ษณะสร้างสรรค์มกั เป็ นผูท้ ี่ได้รับการกระตุน้ และได้รับการส่งเสริ ม
สนับสนุนโดยการสร้าบรรยากาศมีไม่มีการสร้างกรอบมาตรฐานเพี่อบีบรัดจนเกินไป องค์ประกอบ
เหล่านี้เป็ นเงื่อนไขสาคัญู ในการกาหนดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ว่ามีมาก
น้อยเพียงใด ซึ่ งการคิดสร้างสรรค์มีความจาเป็ นอย่างมากในการพัฒนาสิ่ งใหม่ โดยการนา
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สติปัญูญูา และความรู ้ที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์ ในแนวทางที่ไม่เคยใช้มาก่อน ร่ วมกับ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตัว
งำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมผู ว้ ิ จ ัย พบว่ า มี ง านวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งและสนับ สนุ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยมีการศึกษาจานวนน้อย
แต่มีการศึกษาที่สอดคล้อง และน่าสนใจ ดังนี้
เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน (2554) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระกว่างการรับรู ้การสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ ประสิ ทธิ ภาพในตนเองเชิ งสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ดังนั้น องค์การต้องเสริ มสร้างหรื อ
สนับสนุ นบรรยากาศในองค์การให้เอื้ออานวยต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น การให้รางวัลที่มีคุณค่า
ต่อความคิดสร้างสรรค์ (Mumford and Gustafson 1988) การให้อิสระในการทางานและการทางาน
ที่ทา้ ทาย(Ambile,1988; Mumford and Gustafson 1988 ) การฝึ กอบรมที่เน้นการเสนอความคิด
ใหม่ๆ และทักษะการแก้ปัญหาสาหรับความคิดสร้างสรรค์ (Ambile,1988; Woodman et al.1993)
เป็ นต้น การดาเนิ นการดังกล่าวยังส่ งผลดีต่อการสร้างความเชื่อมัน่ ประสิ ทธิ ภาพภายในตนเองเชิง
สร้ างสรรค์ของบุ คลากรย่อมสนับสนุ น ต่อความคิ ด สร้ างสรรค์ของบุ คคลอี ก ชั้น หนึ่ งด้วย หาก
ผูบ้ ริ หาร และองค์การเกื้อหนุ นให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวข้างต้น ทาให้บุคลากรเกิดการรับรู ้การ
สนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ขององค์การ นอกจากจะเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ให้แก่บุคลากรขององค์การแล้ว ยังเป็ นการสั่งสมประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ให้ฝังอยูใ่ น
บุคลากร และองค์การ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์การแห่ งความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์การมีผลต่อการสร้ างสรรค์ของพนักงานและผูบ้ ริ หาร (Katz 2003) ดังนั้น การสนับสนุ น
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์การจะส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ ช่วยส่ งเสริ มต่อความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล นาสู่ องค์การแห่ งนวัตกรรมเพื่อประสิ ทธิ ภาพปละประสิ ทธิผลรวมถึงความอยูร่ อดและ
เติบโตขององค์การ (Andriopoulos) and Lowe 2000; Cummings and Oldham 1997; Tierney,
Farmer and Graen 1999; Kanter 1983; Tushman and O’Reilly 1997; Utterback 1994)
นุ ช า สระสม(2552) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห าร ที่ ส่ ง ผลต่ อ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ของสถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่าระดับภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารการศึกษา ในสังกัดกรุ งเทพมหานครจัดอยูใ่ นระดับมาก หมายความ
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ว่า ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสู ง แต่ไม่สามารถนามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการได้ เนื่ องจากความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารกับ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ เป็ นไปในรู ปแบบปานกลาง คือ แม้ว่าผูน้ าจะมีภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลงสู งเพียงใดก็ต าม แต่จะนามาใช้เพื่อขับเคลื่ อนให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงในองค์การ
ค่อนข้างยาก ฉะนั้นหากผูบ้ ริ หารต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การย่อมต้องคิดหาวิธีการอื่นๆ
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และที่สาคัญหากต้องการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
ควรใช้วิธีการทางปั ญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการคานึงถึงการเป็ นปั จเจกบุคคลจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้ างสรรค์ คื อ องค์ประกอบย่อยด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ และ
คานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายความว่า บุคลากรทางการศึกษามีระดับวุฒิภาวะที่ตอ้ งการให้
เกิดการกระตุน้ ทางด้านความคิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักถึงปั ญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน อีกทั้งต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่
ที่ดีกว่า เพื่อทาให้เกิดสิ่ งใหม่และสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบความคิดในการ
มองปั ญหาและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยวิถีทางในแบบใหม่ๆ มี
การจูงใจสนับสนุ นความคิดริ เริ่ ม การสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่ อง
งานของผูต้ าม การกระตุน้ จิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา การแสดงออกถึงความกระตือรื อร้น
และการสร้างเจตคติที่ดี และการคิดในแง่บวก ในการพิจารณาปั ญหาและการหาคาตอบของปั ญหา
มี ก ารให้ ก าลัง ใจผู ต้ าม ให้ พ ยายามหาทางแก้ปั ญ หาด้ว ยวิ ธี ใ หม่ ๆ และท าให้ ผู ต้ ามรู ้ สึ ก ว่ า มี
ความสาคัญ และมี คุณค่า สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นแนวทางสาคัญที่ผูบ้ ริ หารจะนามาปรั บปรุ งวิธีการ
บริ หารจัดการ เพื่อให้องค์การวัฒนธรรมเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ได้ต่อไป
อัม พล ชู ส นุ ก (2552) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลของภาวะผูน้ าของซี อี โ อต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
องค์การ ในบริ บทของวัฒนธรรมองค์การของบริ ษทั โรงกลัน่ น้ ามันในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า 1)ภาวะผูน้ าของซี อีโอมีอิทธิ พลทางตรง ด้านบวกต่อวัฒนธรรมองค์การ 2) ภาวะผูน้ าของซีอี
โอที่อิทธิ พลทางตรงด้านบวกต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ 3)วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลทางตรงด้าน
บวกต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ 4) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงของซี อี
โออิ ท ธิ พ ลทางตรงด้า นบวก ต่ อ วัฒ นธรรมที่ เ ป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ วัฒนธรรมการมุ่ งเน้น
ความรู ้สึกเป็ นกลุ่ม และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีนวัตกรรม 5) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะ
ผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงของซีอีโอมีอิทธิพลตรงด้านบวก ต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์การและความ
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พึงพอใจในงานของพนักงาน 6)วัฒนธรรมที่เป็ นในทางสร้างสรรค์มีอิทธิ พลทางตรงด้านบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน และวัฒนธรรมการมุ่งเน้นความรู ้สึกผูกพันเป็ นกลุ่มมีอิทธิ พล
ทางตรงด้านบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
Amabile et al (1996) ศึกษาสภาพแวดล้อมการทางานสาหรับการคิดสร้างสรรค์ โดยศึกษา
ปั จจัยสาคัญที่สนับสนุ นการคิดสร้ างสรรค์ โดยมุง้ เน้นที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการ
ทางาน มุ่งศึกษาการรับรู ้ของบุคคลต่อสภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งเสริ ม และสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงาน พบว่า สภาพแวดล้อมการทางานในด้านการสนับสนุนจากองค์การ การได้
รับขวัญกาลังใจจากหัวหน้า การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม และการได้ทางานที่ทา้ ทาย จะกระตุน้
ให้บุคคลมีความคิดสร้ างสรรค์ได้ นอกจากนั้นยังพบว่า สภาพแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรคต่อการคิด
สร้ า งสรรค์ใ นงานที่ เ ป็ นโครงการ คื อ ความกดดัน จากการมี ภ าระงานมากเกิ น ไป และการมี
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
Feng Wei, Xei Yuan, and Yang Di (2007) ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ ยน การเสริ มสร้ างพลังด้านจิ ตวิทยา และการส่ งเสริ มการสร้ างบรรยากาศ มี ผลต่อการ
แสดงออกทางความคิดสร้ างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่า ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยนจะส่ งผลกระทบต่อศักยภาพการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เนื่องจาก
จะเห็ น ได้ว่ า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย นนี้ มัก จะยึ ด ถื อ และปฎิ บ ัติ ไ ปในรู ป แบบของวิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานระหว่างผูน้ า และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ที่มีขอ้ ผูกพัน ภายใต้การกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ทางานร่ วมกัน ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจึงเป็ นนักบริ หารจัดการที่ดี โดยมรการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
การให้รางวัลจูงใจเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิ หน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง การกาหนด
ขอบเขตในการทางานทาให้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานลดลง เนื่ องจากการรู ้สึกถูกบีบบังคับ
และไม่มีอานาจในการทางานของตนอย่างอิสระ การที่ผนู ้ ามอบอานาจ และการควบคุมดูแล อย่าง
ไม่เข้าไปแทรกแซงการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนจนเกิ นไป ส่ งผลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
รู ้สึกอิสระ และเกิดคามภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และนาไปสู่ ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลงานการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆภายในองค์กร และศักยภาพในการทางานมากขึ้น ซึ่ง
จะเป็ นผลดีแก่ผนู ้ าแบบแลกเปลี่ยน โดยผูน้ าอาจอาศัยทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพมาใช้ใน
บางกรณี เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างผูน้ า และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้วยพฤติกรรมของ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย นมัก จะมี ข อ้ ก าหนดต่ า งๆ ในการจัด การภายในองค์ก ารโดย เขามุ่ ง เน้น ที่
ความส าเร็ จ ของงานมากกว่ า ที่ จ ะผูก ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาจึ ง เป็ นการท าให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องเดิ นตามสิ่ งที่ผูน้ ากาหนดไว้แล้วเท่านั้น หากทานอกเหนื อจากสิ่ งที่ผูน้ าได้
กาหนดแล้ว ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนก็จะเข้ามาจัดการการทางาน เพื่อหลบเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะ
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เกิดขึ้น ส่ งผลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความรู ้สึกไม่มีอานาจ และถูกจากัดความคิดสร้างสรรค์ โดย
ทางานที่เป็ นรู ปแบบเดิ ม ตามที่เคยทามาแล้ว ทาให้พนักงานในองค์กรไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
และไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึ่งในระยะยาวจะเป็ นการส่ งผลทางลบ
อีกด้านหนึ่ งขององค์กร ในการแข่งขันทางภาคธุรกิจ ที่มีคู่แข่งขัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มาก
ขึ้น
Stephen Ward King (2002) วิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลสาหรับความสาเร็ จที่มี
คุณภาพ และการเรี ยนรู ้ ขององค์การ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการทางานเป็ นที ม การเน้นที่ ลูกค้าเป็ นสาคัญ และพันธะสัญญาที่ จะ
ปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง และหลักการฝึ กปฏิบตั ิขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ดา้ นวิสัยทัศน์ร่วมกับ
รู ปแบบการจัดการแบบแผนทางความคิด ส่ วนภาวะผูน้ าแบบตามสบายมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การเน้นที่ลูกค้าเป็ นสาคัญ และการบริ หารแบบวางเฉยเชิ งรุ กมีความเกี่ ยวข้องเชิ งบวกกับวิธีการ
ควบคุ ม กระบวนการ การใช้วิ ธี ก ารควบคุ ม กระบวนการได้ส ะท้อ นกลับ มาเพิ่ ม กระบวนการ
ย้อนกลับต่อสมาชิกของทีม ซึ่ งได้ส่งเสริ มหรื อให้กาลังใจแก่หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู ้ของ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ท้ งั 2 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู ้ของทีม (team learning) และด้านความรู ้สึก
ส่ วนบุคคลของความเชี่ยวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) หลักการฝึ ก
ปฏิบตั ิของการคิดเชิ งระบบ หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู ้ของทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับซึ่งผูน้ ากลุ่มทางาน
Tineh (2003) วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบของภาวะผูน้ าที่สังเกตได้ของครู ใหญ่
และการปฏิบตั ิของครู ในเรื่ องหลักการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่ งการเรี ยนรู ้
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบภาวะผูน้ าของครู ใหญ่สามารถทานายการฝึ กปฏิบตั ิของครู ในเรื่ องหลักการ
ฝึ กปฏิบตั ิทงั่ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะ
ผูน้ า พบว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝึ กปฏิบตั ิของครู ในเรื่ อง
หลักการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่ งการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญ แต่ภาวะผูน้ าแบบ
ตามสบายกลับมี ความสั มพัน ธ์ทางลบกับการฝึ กปฏิ บตั ิ ของครู ใ นเรื่ องหลัก การฝึ กปฏิ บตั ิ ท้ ัง 5
ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญในระดับปานกลาง
อภิ ว รรณา แก้ว เล็ก (2542)
ได้ศึกษาวิ จัยเรื่ อง ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่ ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน อยู่ในระดับปาน
กลาง และใช้ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากกว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ ยนสภาพ ประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ กลางภาวะผู ้น าแบบเปลี่ ย นสภาพส่ ง ผลต่ อ
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ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนทั้ง 4 มิติ คือ 1ด้านความสามรถในการผลิตนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู ง 2 ด้านความสารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติในทางบวก 3 ด้านความสารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยนให้เข้าถึงกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างดี 4 ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน
วนพนิ ต ศรี ทอง (2550) ศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์พบว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะทั้งภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน เอื้อให้ครู ได้ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน โดยครู
ได้รับการติดตามอย่างสม่าเสมอและได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้ ริ หารเมื่อปฏิบตั ิงานบกพร่ อง ครู
ได้รับทราบข้อบกพร่ องและข้อผิดพลาด ที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู ได้
กาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ที่เกิดจากปฏิบตั ิงาน มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแก้ปัญหา ที่เกิด
จากการปฏิบตั ิงาน มีก ารสรุ ปปั ญหาต่างๆที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการตัดสิ นใจเพื่อหา
ข้อสรุ ป โดยการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
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บทที่ 3
วิธีกำร ดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ า กับความคิดสร้างสรรค์
ของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ก ารวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Qumtitative Resech) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป้ าหมายของการวิจยั จานวน 411 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการใช้แบบประเมิน เป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั โคยได้คาเนินการศึกษาตามลาดับขั้นตอนคังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
วิธีการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะดังกล่าวข้างต้น คือ ทบทวนวรรณกรรมและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาดเอกสาร วารสาร บทความ หนังสื อและวิทยานิพนธ์การวิจยั เชิงปริ มาณ โดย
นาการวิจยั 2 รู ปแบบมาเชี่อมโยงกัน ในการ ศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสื อและวิทยานิ พนธ์รวมทั้งเอกสารการวิจยั ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดทฤษฎี หลักการทีเกี่ยวข้อง
เพื่อการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 นาแบบประเมินโดยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือแล้ว มาใช้ในงานวิจยั
ขั้นตอนที3่ การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั โดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และความเชื่อถือได้ของแบบประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลรวบทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบ่งออกเป็ น 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอกาแพงแสน และอาเภอดอนตูม ทั้งหมดจานวน 125 โรงเรี ยน รวม
ทั้งสิ้ น 1,826 คน ตามตารางที่ 7 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิ งหาคม 2556 )
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กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่าง (sample) คือ บุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1ในเขตจังหวัดนครปฐมสามารถคานวณขนาดตัวอย่างได้ตามสู ตรที่ ใช้หาขนาด
ตัวอย่างของ Yamane (1967)ความเชื่อมัน่ เป็ น 95% และค่าความคลาคเคลื่อน 5% จะได้ กลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
สูตรทีใช้ n =

N
1 + Ne2
โคย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรที่ตอ้ งการศึกษา (N = 1,671 )
e คือ สัดส่ วนของความคลาดเคลี่อนที่ยอมให้เกิคขึ้น (e=0.05)
แทนค่าสู ตร
n=
1,826
1 + 1,826 (0.05)2
= 399.78 = 400
ตัวอย่าง
จากการคานวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบประเมินทั้งหมด
420 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลทั้งหมดสามอาเภอได้แก่ อาเภอดอนตูม อาเภอกาแพงแสน และ
อาเภอเมืองนครปฐมโดยการสุ่ มเก็บแบบสอบถามตามสัดส่ วนประชากรของแต่ละอาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองนครปฐมจานวน 199 ตัวอย่าง อาเภอดอนตูม 65 ตัวอย่างและอาเภอกาแพงแสนจานวน
136 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 400 ตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั ได้แจกแบบประเมินทั้งหมด 450 ชุด เพื่อป้ องกัน
แบบประเมินที่เกิดความผิดพลาด จากการ ตอบแบบประเมินของ กลุ่มตัวอย่างซึ่งส่ งผลต่อ ความ
น่าเชื่อถือของงานวิจยั และนามากาหนดขนาด ตัวอย่างแบบ เป็ น สัดส่ วน เก็บแบบ ประเมินคืน
ได้ท้ งั หมด 411 ตัวอย่าง

77
ตารางที่ 4 จานวนกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ลำดับ
1
2
3
รวม

อำเภอ
เมืองนครปฐม
ดอนตูม
กาแพงแสน

จำนวน
907
296
623
1,826

จำนวนกลุ่มตัวอย่ ำง
199
65
136
400

เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือทีใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบประเมิน ใช้ในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา ค้นคว้าเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยข้อคาถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ท่ ึได้กา
หนคไว้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทางาน อัตราเงินเดือนและ
ประสบการณ์การทางาน
ส่ วนที่ 2 แบบประเมิน เกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าตามการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ภาวะ
ผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลง (TransformationaI Leadership) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
(TransactionaI Leadership) ใช้แบบประเมินที่สร้างโดย เฉลิมชัย กิตติศกั ดินาวิน
ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ rating scale 5
ระดับ ตามแนวคิคมาตราวัดของ Likert’s scale โดยให้ผตู ้ อบแบบประเมินเพื่อประเมินรู ปแบบ
ภาวะผูน้ าโดยเกณฑ์การให้คะแนนระดับภาวะผูน้ า ดังนึ้
คะแนน 5 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คะแนน 3 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด
ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ Rating scale 5 คะแนน
1 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 3 แบบประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินของเฉลิมชัย
กิตติศกั คิ์นาวิน
ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ค ใช้มาตราส่ วนวัดแบบ rating scale 5ระดับ
ตามแนวคิคมาตราวัคของ Likert’s scale โดยให้ผตู ้ อบแบบประเมินเพื่อประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล โดยเกณฑ์การให้คะแนน คังนี้
คะแนน 5 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุต
คะแนน 4 หมายถึง คาถามข้อ นั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
คะแนน 3 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง คาถามข้อนั้นตรงกับความคิคเห็นของท่านน้อยที่สุค
เกณฑ์ กำรประเมินผล
ตารางที่ 5 ตารางการแบ่งเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น
ระดับควำมคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.

คำถำมเชิงบวก
5
4
3
2
1

คำถำมเชิงลบ
1
2
3
4
5

การวัดระดับตัวแปรต่างๆ คือ รู ปแบบภาวะผูน้ า ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าแบบ
เปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนของผูต้ อบแบบประเมิน ซึ่ งได้มาจากการนา
คะแนนรวมของแต่ละตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมาหารด้วยจานวนข้อคาถามของ
แบบประเมินแต่ละตัวแปรเพื่อปรับค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ที่มีจานวนข้อ
คาถามไม่เท่ากันให้มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงเดียวกัน คือ มีค่าอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 5
คะแนน จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับสู งมาก กลุ่มระดับสู ง
กลุ่มระดับปานกลาง กลุ่มระดับต่า และกลุ่มระดับต่ามาก โดยแบ่งช่วงแต่ละ
ระดับด้วยวิธีหาความกว้างของอันตรภาคชั้นและใช้สูตรการหาความกว้างของ
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อันตรภาคชั้นดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ูชา, 2547 อ้างถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกั คิ์
นาวิน, 2552)

อันตรภาคชั้น

=

พิ สัย
จานวน ชั้น

=

คะแนนสูงสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวน ชั้น
หลักการวัดระดับของค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่างๆ ใช้เกณฑ์การ
ประมาณค่า ดังนี้
(คะแนนสูงสุ ด –คะแนนต่าสุ ด)
=
(5- 1) = 4
= 4
จานวนระดับการวัดที่ตอ้ งการ
5
5
= 0.8 คือความกว้างของชั้น
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.80 หมายความว่า มีความสาคัญอยูใ่ นระดับต่ามาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 ถึง 2.60 หมายความว่า มีความสาคัญูอยูใ่ นระดับต่า
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 ถึง 3.40 หมายความว่า มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 ถึง 4.20 หมายความว่า มีความสาคัญอยูใ่ นระดับสูง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 ถึง 5.00 หมายความว่า มีความสาคัญอยูใ่ นระดับสูงมาก
2. เกณฑ์ในการกาหนดระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เป็ น
ดังนี้ (พรเพ็ญ เพชรสุ ขสิ ริ, 2544; ศิริชยั กาญูจนวาสี ทวีวฒั น์ ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุโข, 2551
อ้างถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน, 2552)
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0 ถึง.29 มีระดับความสัมพันธ์ต่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์.30 ถึง.70 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์.71 ถึง 1.00 มีระดับความสัมพันธ์สูง
ส่ วนเครื่ องหมาย + หรื อ-แสคงถึงทิศทางของความสัมพันธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์เป็ นบวก หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่มหรื อลดตามกัน ส่ วนถ้า
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เป็ นลบ หมายถึง ข้อมูลทั้งสองมีทิศทาง ของความสัมพันธ์เพิ่มหรื อลด
ตรงข้ามกัน

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เนื่องจากเครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบประเมินของ เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวินที่ผา่ นการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้นาแบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในงานวิจยั นี้ โดยการนามาตรวจสอบคุณภาพ
อีกครั้งหนึ่งด้วยการหาค่าความเชื่อถือได้
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลารวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั แจกแบบประเมินให้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัด
นครปฐมโดยกระจายไปทุกโรงเรี ยนตามสัดส่ วนที่กาหนดสัดส่ วนไว้
2. ผูว้ ิจยั เก็บและตรวจสอความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบประเมิน เพื่อนาไปวิเคราะห์ ทาง
สถิติต่อไป
ระยะเวลำในกำรเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 มกราคม พ.ศ.
2556
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
8.1 ผูว้ ิจยั นาข้อมูลทั้งหมดมาทาการตรวจสอบทีละแบบประเมิน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ของคาตอบในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งทาการกาหนดรหัส เพื่อนามาใช้ในการคานวณทางสถิติ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Statistic Package For Social Science – SPSS
8.2 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะของ
ตัวอย่าง เพื่อจาแนกลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับตาแหน่ง ระดับ
การศึ กษา สถานภาพสมรส อัตราเงิ นเดื อน ประสบการณ์ การทางานทั้งหมด และประสบการณ์
ทางานในโรงเรี ยน
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8.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
คะแนน ในการจาแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบภาวะผูน้ า
และ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
8.4 การทดสอบค่าที (t – test ) ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
8.5 ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบะในการทดสอบมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะใช้วิธีการทดสอบ
รายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffe)
8.6 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation) ใช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอผลการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบภาวะ
ผูน้ าํ กับความคิดสร้างสรรค์ของครู ในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 แบ่งการรายงานผลการศึกษาและนําเสนอเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. การศึกษาเชิงพรรณนา
2. การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4. การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
การศึกษาเชิงพรรณนา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) โดยใช้แบบประเมินเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั จากการเก็บข้อมูลของ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม
จํานวน 411 คน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
คุณลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

176
213

42.8
51.8

389

94.6

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

82

83
ตารางที่ 6 (ต่อ)

อายุ

คุณลักษณะส่วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

รวม

80
70
50
210
410

19.5
17.0
12.2
51.1
99.8

รวม

380
27
407

92.4
6.6
99.0

6
5
317
20
61
2
411

1.5
1.2
77.1
4.9
14.8
0.5
100.0

147
233
14
14
408

35.8
56.7
3.4
3.4
99.3

20-29
30-39
40-49
50 ปี ขึ้นไป

ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ระดับตําแหน่งงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นๆ
รวม
สถานะภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
รวม
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ขนาดโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก 1-120 คน
ขนาดกลาง 121-600 คน
ขนาดใหญ่ 601-500 คน
รวม
ประสบการณ์ในการเป็ นครู
ประสบการณ์ต่าํ กว่า 5 ปี
ประสบการณ์ 5-10 ปี
ประสบการณ์ 11-20 ปี
ประสบการณ์ 21-30 ปี
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป
รวม
เงินเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

133
265
11
409

32.4
64.5
2.7
99.6

90
45
64
126
85
410

21.9
10.9
15.6
30.7
20.7
99.8

22
103
45
81
122
36
409

5.4
25.1
10.9
19.7
29.7
8.8
99.6

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง คุ ณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ระดับ ตํา แหน่ ง งาน สถานภาพ ขนาดโรงเรี ยน
ประสบการณ์ในการเป็ นครู และอัตราเงินเดือน

85
เพศ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง จํานวน 213 คน และเพศชาย จํานวน
176 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 และ 42.8 ตามลําดับ
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 50 ปี ขึ้นไป จํานวน 210 คน รองลงมาอายุ 20-29 ปี
จํานวน 80 คน อายุ 30-39 ปี จํานวน 70 คน และอายุ 40-49 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.1, 19.5,
17.0 และ 12.2 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 380 คน
รองลงมาการศึกษาระดับปริ ญญาโท 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.5 และ 6.6 ตามลําดับ
ระดับตําแหน่ งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ 317 คน รองลงมาคือ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 61 คน พนักงานราชการ จํานวน 20 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 6
คน รองผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจํานวน 5 คน และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.1, 14.8, 1.5, 1.2,
1.6, 1.5 และ 0.5 ตามลําดับ
สถานภาพสมรส พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส จํา นวน 233 คน
รองลงมาโสดจํานวน 147 คน หม้าย จํานวน 14 คน และหย่า จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.7, 35.8,
3.4 และ 3.4 ตามลําดับ
ขนาดโรงเรี ยน พบว่า ขนาดโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีขนาดกลาง 121-600 คน จํานวน 265
รองลงมามีขนาดเล็ก 1-120 คน จํานวน 133 คน และขนาดใหญ่ 601-500 คน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 64.5, 32.4 และ 2.7 ตามลําดับ
ประสบการณ์ในการเป็ นครู พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 2130 ปี จํานวน 126 คน รองลงมาประสบการณ์ต่าํ กว่า 5 ปี จํานวน 90 คน ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ขึ้น
ไป จํานวน 85 คน ประสบการณ์ 11-20 ปี จํานวน 64 คน และประสบการณ์ 5-10 ปี จํานวน 45 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.7, 21.9, 20.7, 15.6 และ 10.9 ตามลําดับ
อัตราเงินเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอตั ราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท จํานวน
122 คน รองลงมาอัตราเงินเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 103 คน อัตราเงินเดือน 30,001-40,000
บาท จํานวน 81 คน อัตราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 45 คน อัตราเงินเดือน มากกว่า 50,000
ขึ้นไป จํานวน 36 คน และอัตราเงินเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.7, 25.1,
19.7, 10.9, 8.8 และ 5.4 ตามลําดับ
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว
แปรต่างๆ คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
(Transactional Leadership) และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ดังนี้
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าํ
ภาวะผูน้ าํ
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง

ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับ

3.70

0.71

สูง

4.32

0.32

สูง

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรทางการศึกษารับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน อยูใ่ นระดับสู ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .71 ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับสู งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

ค่าเฉลี่ย
4.26

S.D
0.48

จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรทางการศึกษามี ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48

ระดับ
สู ง
อยู่ใน

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่ าง
การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลกับการ
รับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ
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สมมติฐานที่ 1 คุ ณ สมบัติส่ว นบุ คคลของบุ คลากรทางการศึ กษาแตกต่างกัน มี การรั บรู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ
แตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่าง
กันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) ดังนี้
ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
(n=176)
(n=213)
mean
S.D
mean
S.D
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
3.74
0.7
3.68
0.724
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง
4.33
0.295
4.31
0.52
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผูน้ าํ

t

Sig.

0.795
0.272

0.427
0.082

ตารางที่ 7 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามเพศ โดยการ
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มี ภาวะผูน้ าํ แบบ
แลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน

แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ

ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่าง
กันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
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ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุ
แหล่งความ
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 1.633
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่ม 203.662
รวม
205.295
ระหว่างกลุ่ม 0.15
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ภายในกลุ่ม 40.072
รวม
40.222
ภาวะผู้นํา

df

MS.

F

Sig.

3
402
405
3
401
404

0.544
0.507

1.075

0.36

0.05
0.1

0.499

0.683

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยของการรับรู ้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ จําแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู ้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ แตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู ้รูปแบบภาวะ
ผูน้ าํ แตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 4.411
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่ม 200.613
รวม
205.023
ระหว่างกลุ่ม 0.476
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ภายในกลุ่ม 39.746
รวม
40.222
ภาวะผู้นํา

df

MS

F

Sig.

2
401
403
2
400
402

2.205
0.5

4.408

0.063

0.238
0.099

2.395

0.092

ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของค่าเฉลี่ยของการรับรู ้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีภาวะ
ผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.4 บุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ มีระดับตําแหน่ ง งานแตกต่ างกัน มี ก ารรั บรู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับตําแหน่ งงานแตกต่างกันมีการรับรู ้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ แตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
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ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน
แหล่งความ
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 7.092
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่ม 198.602
รวม
205.694
ระหว่างกลุ่ม 0.24
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ภายในกลุ่ม 40.011
รวม
40.251
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ภาวะผู้นํา

df

MS

F

Sig.

5
401
406
5
400
405

1.418
0.495

2.864*

.015

0.048
0.1

0.479

0.792

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วของค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงาน
ต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน ส่ วนบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ ง
งานต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดังนี้
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ตารางที่ 13 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ จําแนกตามระดับตําแหน่งงานโดย
วิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ภาวะผู้นํา

ระดับ
ตําแหน่ งงาน

ภาวะผูน้ าํ
แบบ
แลกเปลี่ยน

ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
รองผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
บุคลากร
ทางการศึกษา
อื่นๆ

ค่ าเฉลีย่
4.27
3.33

ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย่
ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร ข้าราช พนักงาน บุคลากร
สถาน สถานศึกษา การ ราชการ ทางการ
ศึกษา
ศึกษา
.93*
-.93*

3.65
3.73
3.93

อื่น ๆ

-.28*

.28*

4.33

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน โดยวิธีการทดสอบ
รายคู่ของ LSD พบว่า
ภาวะผู ้นํา แบบแลกเปลี่ ย น บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ ตํา แหน่ ง งานผู ้บ ริ หาร
สถานศึ กษามี ภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลี่ ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึ กษาที่ มีระดับตําแหน่ งงานรอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เท่ากับ .93 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานบุคลากรทาง
การศึกษามีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานข้าราชการ
เท่ากับ .28
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สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณ์ ในการเป็ นครู แตกต่างกันมีการรับรู ้
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ดังนี้
ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการเป็ นครู
แหล่งความ
SS
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 2.933
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่ม 202.362
รวม
205.295
ระหว่างกลุ่ม 0.269
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง ภายในกลุ่ม 39.929
รวม
40.197
ภาวะผู้นํา

df

MS

F

Sig.

4
401
405
4
400
404

0.733
0.505

1.453

0.216

0.067
0.1

0.673

0.611

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วของค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู ้
รู ป แบบภาวะผูน้ ํา จํา แนกตามประสบการณ์ ใ นการเป็ นครู
พบว่า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ในการเป็ นครู ต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่
แตกต่างกัน
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
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สมมติฐานที่ 2 คุ ณสมบัติส่วนบุ คคลของบุคลากรทางการศึ กษาแตกต่างกันมี ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.1 บุคลากรทางการศึ กษาที่ มีเพศแตกต่างกัน มี ความคิดสร้ างสรรค์ของ
บุคคลแตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่ มีเพศแตกต่างกันมีความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
แตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) ดังนี้
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามเพศ
เพศ
ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

ชาย
(n=176)
mean
S.D
4.29
0.485

หญิง
(n=213)
mean
S.D
4.24
0.487

t

Sig.

1.052

0.293

ตารางที่ 13 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามเพศ โดย
การใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2.2 บุคลากรทางการศึ กษาที่ มีอายุแตกต่ างกัน มี ความคิดสร้ างสรรค์ของ
บุคคลแตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่ มีอายุแตกต่างกันมีความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
แตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามอายุ
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ภายในกลุ่ม
บุคคล
รวม
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความคิดสร้ างสรรค์

SS

df

MS.

F

Sig.

3.461
89.47
92.931

3
397
400

1.154
0.225

5.119**

.002

ตารางที่ 14 แสดงผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วของค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกันจะมีความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ผูว้ ิจยั จึ งได้นาํ ไปทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดังนี้
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ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามอายุ โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD
ความคิดสร้ างสรรค์

อายุ

20-29 ปี
ความคิดสร้างสรรค์ 30-39 ปี
ของบุคคล
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่ าเฉลีย่
4.36
4.14
4.10
4.30

ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย่
20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึ้นไป
.23*
.26*
-.23*
-.16*
-.26*
-.20*
.16*
.20*

ตารางที่ 15 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ขอบบุ คคล โดยวิธีก าร
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 20-29 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคล
มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 30-39 ปี เท่ากับ .23 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ
40-49 ปี เท่ากับ .26 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 30-39 ปี เท่ากับ .16 และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 40-49 ปี เท่ากับ .20 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติ ฐ านที่ 2.3 บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลแตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
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ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา
ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.917
91.144
92.06

2
396
398

0.458
0.23

1.991

0.138

ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวของค่าเฉลี่ยของความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.4 บุคลากรทางการศึ กษาที่ มีระดับตําแหน่ ง งานแตกต่ างกัน มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับตําแหน่ งงานแตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลแตกต่างกันหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดังนี้
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน
ความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

3.387
89.548
92.935

5
396
401

0.677
0.226

2.995*

.011
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ตารางที่ 17 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย วของค่า เฉลี่ ย ของความคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ง
งานต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผูว้ ิจยั จึงได้
นําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดังนี้
ตารางที่ 20 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD

ความคิด
สร้ างสรรค์

ระดับ
ตําแหน่ งงาน

ความคิด
สร้างสรรค์
ของบุคคล

ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
รองผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
บุคลากร
ทางการศึกษา
อื่นๆ

ค่ าเฉลีย่
4.63

ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย่
ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร ข้าราช พนักงาน บุคลากร
สถาน สถานศึกษา การ ราชการ ทางการ
ศึกษา
ศึกษา
.41*

อื่น ๆ

.93*

4.20
4.22
4.31

-.41*

4.42
3.70

-.19*

.19*
-.93*

.72*
-.72*

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ขอบบุ คคล โดยวิธีก าร
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า
ความคิด สร้ างสรรค์ของบุ คคล บุคลากรทางการศึ กษาที่ มีระดับตําแหน่ งงานผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษามี ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงาน
ข้าราชการ เท่ากับ .41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานอื่น ๆ เท่ากับ .93 และ

98
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานข้าราชการ เท่ากับ .19 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานอื่น ๆ เท่ากับ .72
สมมติฐ านที่ 2.5 บุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ มีประสบการณ์ ในการเป็ นครู แ ตกต่า งกัน มี
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู แตกต่างกันมีความคิด
สร้ า งสรรค์ข องบุ ค คลแตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ โดยการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) ดังนี้
ตารางที่ 21 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามประสบการณ์ในการเป็ นครู
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
ภายในกลุ่ม
บุคคล
รวม
*** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ความคิดสร้ างสรรค์

SS

df

MS

F

Sig.

5.962
86.856
92.818

4
396
400

1.491
0.219

6.796***

.000

ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวของค่าเฉลี่ยของความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามประสบการณ์ ในการเป็ นครู พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการเป็ นครู ต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .001 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD ดังนี้
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ตารางที่ 22 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล จําแนกตามประสบการณ์ในการ
เป็ นครู โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD
ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลีย่
ประสบการณ์
ความคิดสร้ างสรรค์
ค่ าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 5 – 10 11 -20 21 -30 มากกว่า
ในการเป็ นครู
5 ปี
ปี
ปี
ปี
30 ปี
ประสบการณ์
.28* .32*
.15*
ตํ่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
-.28*
-.25*
ความคิดสร้างสรรค์
11 -20 ปี
-.32*
-.28* -.17*
ของบุคคล
21 -30 ปี
.25* .28*
ประสบการณ์
-.15*
.17*
มากกว่า 30 ปี
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 20 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ขอบบุ คคล โดยวิธีก าร
ทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ ในการเป็ นครู ต่าํ กว่า 5 ปี มี
ความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 5-10 ปี
เท่ากับ .28 ประสบการณ์ในการเป็ นครู 11-20 ปี เท่ากับ .32 และประสบการณ์ในการเป็ นครู มากกว่า 30
ปี เท่ากับ .15 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 21-30 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบ
บุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 5-10 ปี เท่ากับ .25 ประสบการณ
ในการเป็ นครู 11-20 ปี เท่ากับ .28 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู มากกว่า
30 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู
11-20 ปี เท่ากับ .17
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การศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
สมมติฐานที่ 3 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกระหว่างกัน
ผูว้ ิ จ ัย ทดสอบสมมติ ฐ าน รู ปแบบภาวะผูน้ ํา จะมี ความสัมพัน ธ์เ ชิ ง บวกระกว่างกัน กับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลหรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s correlation)
ดังนี้
ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ตัวแปร
TSL
TFL
IC
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
TSL
TFL
IC

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Mean
3.7
4.32
4.26

SD.
0.71
0.32
0.48

TSL

TFL

.300**
.333**

.492**

ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล

จากตารางที่ 21 พบว่า ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .333
และภาวะผูน้ ําแบบเปลี่ ยนแปลงมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมี นับสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 กับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .492
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การศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความคิดสร้ างสรรค์ ของบุคคล
สมมติฐานที่ 4 รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ผูว้ ิจยั ทดสอบสมมติฐาน รู ปแบบภาวะผูน้ าํ มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
หรื อไม่ มีตวั แปรใดที่สามารถทํานายความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังนี้
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบมีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
ตัวแปร
ค่าคงที่
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
Multiple R=.523
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

B
0.969
0.647
0.133
R2=.273

Beta

t

3.429**
0.429
9.505**
0.197
4.374**
Adjust R2=.269 F=73.477**

R2 change
0.238
0.036

จากตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) แบบมี
ขั้นตอน (Stepwise) พบว่า ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีเพียงสองตัวแปร
คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง มีค่า Beta เท่ากับ .429 มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .647 หมายถึง ถ้ามีการ
รับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหนึ่ งหน่วย จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเพิ่มขึ้น .647
หน่วย และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มีค่า Beta เท่ากับ .197 มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .133 หมายถึง ถ้ามี
การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหนึ่ งหน่ วย จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเพิ่มขึ้น
.133หน่วย ทั้งสองตัวแปรสามารถอธิ บายความผันแปรหรื ออํานาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลได้ถึงร้ อยละ 27.3 หรื อ R2 เท่ ากับ .273 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สามารถแสดง
สมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ได้ดงั นี้
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล = .969 + .647(ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง + .133 (ภาวะผูน้ าํ แบบ
แลกเปลี่ยน)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบภาวะผูน้ ํา กับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องครู ใ น
สถานศึ กษา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 จัง หวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 จังหวัด นครปฐม จํานวน 411 คน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล นําเสนอผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ซึ่ง
สามารถสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการศึกษาดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) โดยใช้แบบประเมินเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั จากการเก็บข้อมูลของ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม
จํานวน 411 คน ได้ผลดังนี้
1.1 การศึกษาเชิงพรรณนา
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ คคลบุ คลากรทางการศึ ก ษาสัง กัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม โดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.8 มี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 51.1 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 92.5 ระดับตําแหน่ ง
งานเป็ นข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 77.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 56.7 ขนาดโรงเรี ยนส่ วนใหญ่
มีขนาดกลาง 121-600 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5 มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
30.7 มีอตั ราเงินเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.7
บุคลากรทางการศึกษารับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน อยูใ่ นระดับสู งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .71 ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับสู งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.32 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32
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บุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อยูใ่ นระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48
1.2 การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
1.2.1 การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการรับรู ้ รูปแบบภาวะผูน้ าํ
จําแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการเป็ นครู พบว่า
บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และ
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และภาวะ
ผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ ตํา แหน่ ง งานต่ า งกัน จะมี ภ าวะผู ้นํา แบบ
เปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน ส่ วนบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ
แบบแลกเปลี่ยน แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปทดสอบหาความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษามี ภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลี่ ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่ มีระดับตําแหน่ งงานรอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เท่ากับ .93 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานบุคลากรทาง
การศึกษามีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานข้าราชการ
เท่ากับ .28
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู ต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบ
แลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกัน
1.2.2 การวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
จําแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการเป็ นครู พบว่า
บุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลไม่
แตกต่างกัน
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บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบ
รายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 20-29 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 30-39 ปี เท่ากับ .23 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 40-49 ปี
เท่ากับ .26 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มี
ความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 30-39 ปี เท่ากับ .16 และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 40-49 ปี เท่ากับ .20 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลไม่แตกต่างกัน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานต่างกันจะมีความคิดสร้ างสรรค์
ของบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่
โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษามี ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงาน
ข้าราชการ เท่ากับ .41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานอื่น ๆ เท่ากับ .93 และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล
มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานข้าราชการ เท่ากับ .19 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานอื่น ๆ เท่ากับ .72
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มีป ระสบการณ์ ใ นการเป็ นครู ต่ างกัน จะมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001 ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการ
เป็ นครู ต่าํ กว่า 5 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ใน
การเป็ นครู 5-10 ปี เท่ากับ .28 ประสบการณ์ในการเป็ นครู 11-20 ปี เท่ากับ .32 และประสบการณ์ใน
การเป็ นครู มากกว่า 30 ปี เท่ากับ .15 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 21-30 ปี มี
ความคิดสร้างสรรค์ขอบบุคคลมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู 5-10 ปี
เท่ากับ .25 ประสบการณ์ในการเป็ นครู 11-20 ปี เท่ากับ .28 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์
ในการเป็ นครู ม ากกว่ า 30 ปี มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ข อบบุ ค คลมากกว่า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ์ในการเป็ นครู 11-20 ปี เท่ากับ .17
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1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .333 และภาวะผูน้ าํ แบบ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .492
1.4 การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องบุ ค คล โดยใช้เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า มีเพียงสองตัว
แปร คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง มีค่า Beta เท่ากับ .429 มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .647 หมายถึง ถ้ามี
การรับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหนึ่ งหน่ วย จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลเพิ่มขึ้น
.647 หน่วย และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มีค่า Beta เท่ากับ .197 มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .133 หมายถึง
ถ้ามี การรั บรู ้ ภ าวะผูน้ ํา แบบแลกเปลี่ ย นเพิ่มขึ้ น หนึ่ งหน่ วย จะทําให้ความคิ ดสร้ า งสรรค์ของบุ คคล
เพิ่มขึ้น .133หน่วย ทั้งสองตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปรหรื ออํานาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 27.3 หรื อ R2 เท่ากับ .273 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กับความคิดสร้างสรรค์ของ
ครู ใ นสถานศึ ก ษา สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 จังหวัด นครปฐม มี
ประเด็นที่นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 คุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ
และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
1. การศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคุณสมบัติส่วนบุคคล กับความคิดสร้ างสรรค์
ของบุคคล
1.1 ด้ านเพศ บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลไม่แตกต่าง
กัน ซึ่ งจากงานวิจยั ทั้งในประเทศ และต่างประเทศพบว่าความคิดสร้างสรรค์โดยภาพรวมไม่พบความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง (กรมวิชาการ 2543) สอดคล้องกับ Guilford (1950) พบว่าเพศ
หญิงกับเพศชายมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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1.2 ด้ านอายุ บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลแตกต่างกัน
ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ Kirton (1996) ที่ได้รวบรวมงานวิจยั หลายชิ้น และพบว่าในช่วงกลุ่มอายุที่
แตกต่าง ไม่ได้มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ อลิสา พรหม
โชติชยั (2553) ก็พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ธุรกิจโฆษณาแห่ งหนึ่ งที่มีอายุต่างกัน มีรูปแบบความคิด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
1.3 ด้ านระดับการศึกษา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลไม่แตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อารี รั งสิ นันท์ (2528) พบว่านักเรี ยนที่มีระดับ
การศึกษาสูงมักมีระดับความคิดสร้างสรรค์ต้ งั แต่สูงจนถึงตํ่า แต่คนที่มีระดับการศึกษาตํ่าส่ วนใหญ่จะมี
ความคิดสร้างสรรค์ต่าํ
1.4 ด้ านระดับตําแหน่ งงาน บุคลากรที่มีตาํ แหน่งแตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์ของ
บุ ค คล แตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ ตํา แหน่ ง งานผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานข้าราชการ เท่ากับ
.41 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานอื่น ๆ เท่ากับ .93 และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานข้าราชการ เท่ากับ .19 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับ
ตําแหน่ งงานอื่น ๆ เท่ากับ .72 ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อลิสา พรหมโชติชยั (2553) ที่พบว่า
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานของบริ ษ ทั ธุ รกิ จโฆษณาแห่ งหนึ่ งที่ มีตาํ แหน่ งต่ างกัน มี รูปแบบความคิ ดสร้ างสรรค์ไม่
แตกต่างกัน
1.5 ด้ านประสบการณ์ ในการเป็ นครู บุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน มี
ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคลแตกต่ างกัน อาจเกิ ดจากพื้นฐานการศึ กษา อายุ และตําแหน่ งงาน ที่
ต่างกัน ทําให้แต่ละบุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ อลิสา
พรหมโชติชยั (2553) พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั โฆษณาแห่ งหนึ่ ง ที่มีประสบการณ์ทาํ งานต่างกันมี
รู ปแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
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2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่ างของคุณสมบัติส่วนบุคคล กับการับรู้ รูปแบบภาวะผู้นํา
2.1 ด้ า นเพศ บุ ค ลากรเพศชายและเพศหญิ ง มี ก ารรั บ รู ้ รู ปแบบภาวะผู ้นํ า ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนไม่แตกต่างกัน
2.2 ด้ านอายุ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้รูปแบบภาวะผูน้ าํ ซึ่ งประกอบด้วยภาวะ
ผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้ านระดับการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ
แบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง และความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลไม่แตกต่างกัน
2.4 ด้ านระดับตําแหน่ งงาน บุคลากรที่มีตาํ แหน่ งงานแตกต่างกัน มีการรับรู ้รูปแบบ
ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน กล่าวคือบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษามี ภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลี่ ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่ มีระดับตําแหน่ งงานรอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา เท่ากับ .93 และบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่ งงานบุคลากรทาง
การศึกษามีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับตําแหน่งงานข้าราชการ
เท่ากับ .28
2.5 ด้ านประสบการณ์ ในการเป็ นครู บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครู แตกต่าง
กันจะมีการรั บรู ้ รูปแบบภาวะผูน้ าํ ซึ่ งประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ แบบ
แลกเปลี่ยนไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 รู ปแบบภาวะผูน้ ํา และความคิด สร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์เ ชิ งบวก
ระหว่างกัน
ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคล มี ความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 กับภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และด้านภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนสอดคล้องกับ Feng Wei,
Xei Yuan and Yang Di (2007) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน การเสริ มสร้าง
พลังด้านจิตวิทยา และการส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศ มีผลต่อการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนจะส่ งผลกระทบต่อศักยภาพการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทั้งนี้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2543)
กล่าวว่า ความเป็ นผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่เพียงพอต่อความมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด แต่
ความเป็ นผูน้ าํ ทั้งแบบเปลี่ยนแปลง และแบบแลกเปลี่ยน จะมีความสําคัญต่อความสําเร็ จขององค์การ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass (1998) ที่กล่าวว่า “ผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง เป็ นตัวอย่างที่ดี เป็ นพี่เลี้ยง
ของคนในองค์การ และเป็ นผูส้ อนงานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มุ่งเน้นการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง
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โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
จะมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เมื่อใช้ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนร่ วมด้วยนัน่ เอง ไม่สอดคล้องกับ อัมพล ชู
สนุ ก (2552) พบว่า ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนสภาพของซี อีโอมีอิทธิ พล
ทางตรงด้านบวก ต่อวัฒนธรรมที่เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ วัฒนธรรมการมุ่งเน้นความรู ้สึกเป็ นกลุ่ม
และวัฒ นธรรมที่ มุ่ ง เน้น การมี น วัต กรรม งานวิ จ ัย ของ นุ ช า สระสม (2552) พบว่ า ภาวะผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์
3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการบริหาร
จากผลการศึ กษาวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั ข้างต้นทําให้ทราบถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะแนวทางในการ
บริ หารสําหรับปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาระบบการบริ หารภายในองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไปใน
อนาคต ดังนี้
3.1.1 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลโดยภาพรวม ของบุคลากรทาง
การศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม อยู่ใน
ระดับสู ง รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ
แบบเปลี่ ย นแปลง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 จัง หวัด นครปฐม มี ล ัก ษณะเน้ น การคล้อ ยตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ต้องการความรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัย และความก้าวหน้าในการทํางาน จึงเป็ นประโยชน์
สําหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผนพัฒนาองค์การให้เกิดความก้าวหน้า และความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิ ด
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการพัฒนา สนับสนุน และใช้การบริ หารของภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนควบคู่กบั
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิม่ ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
3.1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ ม พัฒนา
บุคลากร หรื อเสริ มสร้ างบรรยากาศการทํางานที่ สนับสนุ นความคิดสร้ างสรรค์ การให้อิสระในการ
ทํางานรวมถึงการทํางานที่ทา้ ทาย และผูน้ าํ ควรมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาพนักงานอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่อง เช่น การให้รางวัลตามสถานการณ์ การเข้าไป มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา เพราะปั จจัยต่างๆ
ดังกล่าวล้วนแต่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม
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3.1.3 เพื่ อ เป็ นการรั ก ษาบุ ค ลากรให้อ ยู่ใ นองค์ก าร และมี ค วามเต็ม ใจอุ ทิ ศ ตนใน
การทํา งาน มี ก ารสร้ า งสรรค์ผ ลงานอย่า งสมํ่า เสมอ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผูบ้ ริ ห ารจึ ง ควรส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรโดยใช้หลักการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม และเน้นบุคคลเป็ นสําคัญ
อี ก ทั้ง การดู แ ลเอาใจใส่ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของบุ ค ลากร เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น ด้า น
ความก้าวหน้าของบุคลากร
3.1.4 ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาควรสนับสนุนให้พนักงานได้พฒั นาตนเอง โดยมีการ
อบรมในทักษะด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ และเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู ้ และต่อเติมความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบประเมินเป็ นเครื่ องมือ
การวิจยั และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การพยากรณ์
ระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของระดับความคิดสร้างสรรค์กบั ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งในที่น้ ี ได้แก่ บุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวัดนครปฐม โดยเก็บ
ข้อมูลจาก บุคลากรทางการศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 1
จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 411 คน ผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปเป็ นแนวทางเพิม่ เติมสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้
3.2.1 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้
การวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรื อวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ข้อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งจะมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผูบ้ ริ ห ารในการวางแผนพัฒ นาองค์ก ารให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้า และความคิดสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการพัฒนา สนับสนุ น และใช้การ
บริ หารของภาวะผูน้ ํา แบบแลกเปลี่ ยนควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความคิ ด
สร้างสรรค์ของบุคคล
3.2.2 การวิจยั ครั้งต่อไปควรขยายงานวิจยั เพิ่มเติมไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทํางาน และคุณลักษณะส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอย่างครอบคลุมมากขึ้น
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3.2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องบุ ค คล เช่ น
แรงจูงใจ เชาว์ปัญญา ความพึงพอใจในงาน นวัตกรรม เป็ นต้น ซึ่งน่าจะมีขอ้ ค้นพบอีกหลายประการที่มี
ประโยชน์ต่อการวิจยั การศึกษา และองค์การ
3.2.4 ควรมีการศึกษาและพัฒนาแบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ของบุคคลให้เป็ น
มาตรฐาน และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการบริ หารองค์การ และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และบูรณา
การ ตลอดจนพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความอยูร่ อดขององค์การต่อไป
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โรงเรียน
วัดบ่อนํ้าจืด(ขยายโอกาส)
วัดสองห้อง(ขยายโอกาส)
วัดลาดหญ้าไทร(ขยายโอกาส)
บ้านหนองกะโดน(ขยายโอกาส)
วัดลําเหย(ขยายโอกาส)
วัดหนองโพธิ์(ขยายโอกาส)
วัดธรรมศาลา(ขยายโอกาส)
วัดนิยมธรรมวราราม(ขยายโอกาส)
วัดทัพหลวง(ขยายโอกาส)
วัดหนองศาลา(ขยายโอกาส)
วัดสระสี่ มุม(ขยายโอกาส)
วัดตะโกสู ง(ขยายโอกาส)
วัดตาก้อง(ขยายโอกาส)
วัดพระประโทณเจดีย(์ ขยายโอกาส)
วัดเกาะวังไทร(ขยายโอกาส)
วัดทะเลบก(ขยายโอกาส)
วัดวังนํ้าเขียว(ขยายโอกาส)
บ้านหนองงูเหลือม(ขยายโอกาส)
วัดกงลาด(ขยายโอกาส)
บ้านหนองบอน
วัดพระปฐมเจดีย ์
วัดดอนเสาเกียด
อนุบาลนครปฐม
บ้านทุ่งหัวพรหม
วัดแหลมมะเกลือ
วัดสามควายเผือก

จํานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13
13
12
15
15
15
31
16
19
20
24
12
23
24
37
17
26
29
17
1
85
3
84
3
3
15
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

โรงเรียน
บ้านหนองขาหยัง่
วัดลาดหญ้าแพรก
วัดลําลูกบัว
วัดสุ ขวราราม
วัดหนองดินแดง
อนุบาลกําแพงแสน
บ้านดอนซาก
บ้านหนองพงเล็ก
วัดลาดปลาเค้า
บ้านอ้อกระทิง
วัดหนองจิก
วัดสระกะเทียม
วัดห้วยม่วง
บ้านหนองปากโลง
บ้านรางอีเม้ย
วัดหนองเสื อ
บ้านคลองยาง
บ้านหนองไม้งาม
ละเอียดอุปถัมภ์
วัดกําแพงแสน
วัดทุ่งพิชยั
วัดสระสี่ มุม
วัดสามง่าม
บ้านหนองกร่ าง
วัดบ้านยาง
บ้านดอนทอง

จํานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
4
4
4
4
40
5
5
17
16
5
13
7
7
6
14
8
8
8
8
8
8
40
8
8
9
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

โรงเรียน
วัดประชาราษฎร์บาํ รุ ง
บ้านหนองพงนก
ประถมฐานบินกําแพงแสน
วัดไผ่ลอ้ ม
วัดบ้านหลวง
อิทรศักดิ์ศึกษาลัย
วัดวังตะกู
วัดดอนยายหอม
วัดใหม่ดอนทราย
เมืองเก่ากําแพงแสน
วัดทุ่งกระพังโหม
บ้านแจงงาม
บ้านหนองโสน
บ้านบัวแดง
วัดวังเย็น
วัดหนองกระทุ่ม
วัดใหม่หว้ ยลึก
บ้านสระนํ้าส้ม
บ้านห้วยรางเกตุ
วัดดอนเตาอิฐ
วัดปลักไม้ลาย
วัดหุบรัก
วัดห้วยพระ
วัดโพรงมะเดื่อ
บ้านคอวัง

จํานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
9
9
54
36
16
15
20
25
3
2
3
5
8
8
8
8
8
9
10
10
10
20
6
24
1
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ

โรงเรียน

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

วัดราษฏร์วราราม
บ้านต้นสําโรง
บ้านทุ่งน้อย
บ้านมาบแค
บ้านรางมูก
บ้านลําพยา
บ้านสามแก้ว
บ้านสามัคคี
บ้านหนองแก
บ้านหลักเมตร
บ้ายห้วยขวาง
บ้านแหลมกะเจา
บ้านอ้อกระทุง
บ้านดอนขนาก
วัดท่าเสา
วัดทุ่งผักกูด
วัดทุ่งรี
วัดบางแขม
วัดปทุมทองสุ ทธาราม
วัดพะเนียงแตก
วัดม่วงตารศ
วัดศาลาตึกสิ ทธิชยั วิศาล
วัดห้วยผักชี
บ้านไร่ ตน้ สําโรง
วัดทุ่งสี หลง
วัดรางปลาหมอ

จํานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
6
6
5
6
3
9
5
6
3
5
4
5
3
4
10
4
9
11
9
10
14
12
5
5
4
4

121
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121
122
123
124
125

โรงเรียน
บ้านบ่อพลับ
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
บ้านรางมะเดื่อ
บ้านบ่อนํ้าพุ
บ้านหนองขาม
บ้านหนองเขมร
วัดหนองปลาไหล
บ้านลําท่าโพ
บ้านใหม่
วัดหนองกระพี้
บ้านหัวถนน
บ้านคลองตัน
บ้านหนองหิ น
วัดไร่ แตงทอง
วัดเลาเต่า
วัดศรี วิสารวาจา
วัดสระพัง
วัดโพธิ์งาม
วัดทัพยายท้าว
บ้านนาสร้าง
วัดหว้าเอน
บ้านปากหว้า
บ้านดอนกลาง
รวมทั้งหมด

จํานวนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3
14
8
10
9
9
7
6
6
6
5
4
4
4
8
8
8
8
9
5
7
2
1
1,826
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

123
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน รอบที่ 2
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีมาตรฐานทั้งหมด 14
มาตรฐานแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมี 7 มาตรฐาน มาตรฐานด้านครู มี 2
มาตรฐาน มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารมี 5 มาตรฐาน
ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
ด้ านครู
มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ /ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเน้นนักเรี ยน
เป็ นสําคัญ
ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้าง และการบริ หารงานอย่างมีระบบ ครบวงจร
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสู ตรเหมาะสมกับนักเรี ยนและท้องถิ่น มีสื่อการเรี ยนการสอนที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา
2

2

2

2

2

2
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ระดับ
คุณภาพ

ค่ าเฉลีย่

จํานวน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
จํานวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี

ปรับปรุ ง
จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

1
2
2
15
16
4
1

1.39
2.78
2.78
20.83
22.22
5.56
1.39

19
17
32
44
38
44
27

26.39
23.61
44.44
61.11
52.78
61.11
37.50

52
53
37
13
8
23
44

72.22
73.61
51.39
18.06
11.11
31.49
61.11

2.78
6.94

30
42

41.67
58.33

40
24

55.56
33.33

1.39
.139
1.39
2.78
1.39

28
37
40
34
14

31.94
51.39
55.56
47.22
19.44

47
33
30
35
55

65.28
45.83
41.67
48.61
76.39

ด้ านผู้เรียน
1 72
2 72
3 72
4 72
5 72
6 72
7 72

3.55
3.56
3.36
3.04
2.69
3.19
3.43

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

0
0
1
0
0.00
1
0

0.00
0.00
1.39
10
13.89
1.39
0.00

ด้ านครู
8 72
9 72

3.50
3.23

ดีมาก
ดี

0
1

0.00
1.39

10
11
12
13
14

3.57
3.41
3.36
3.39
3.59

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

1
1
1
1
2

72
72
72
72
72

ดีมาก

2
5
ด้ านผู้บริหาร
1.39
1
1.39
1
1.39
1
1.39
2
2.78
1

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุ ปผลการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
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54
54
54
54
54
54
54

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7

ค่ าเฉลีย่

มาตรฐาน
จํานวน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

3.51
3.53
3.31
2.97
2.80
3.13
3.40

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ปรับปรุ ง
จํานวน

%

0
0
1
0
4
1
0

0.00
0.00
1.85
0.00
7.41
1.85
0.00

จํานวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
จํานวน
%
ด้ านผู้เรียน
1
1.85
1
1.85
1
1.85
15
27.78
15
22.22
4
7.41
1
1.85

ดีมาก

จํานวน

%

จํานวน

%

16
16
29
32
32
34
22

29.63
29.63
53.70
59.26
59.26
62.96
40.74

37
37
23
7
6
15
31

68.52
68.52
42.59
12.69
11.11
27.78
57.41

26
32

48.15
59.26

26
17

48.15
31.48

21
30
32
26
12

38.89
55.56
59.26
48.15
22.22

32
22
20
25
40

59.26
40.74
37.04
46.30
74.07

ด้ านครู
8 54
9 54

3.44
3.20

ดี
ดี

0
1

0.00
1.85

10
11
12
13
14

3.53
3.36
3.30
3.35
3.58

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

1
1
1
1
1

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

54
54
54
54
54

2
3.70
4
7.41
ด้ านผู้บริหาร
0
0.00
1
1.85
1
1.85
2
3.70
1
1.85

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุ ปผลการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
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13
13
13
13
13
13
13

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7

ค่ าเฉลีย่

จํานวน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

3.65
3.60
3.46
3.11
2.19
3.30
3.47

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี

ปรับปรุ ง
จํานวน

%

0
0
0
0
6
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
46.15
0.00
0.00

8 13
9 13

3.62
3.16

ดีมาก
ดี

0
0

0.00
0.00

10
11
12
13
14

3.61
3.51
3.39
3.35
3.51

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก

0
0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
7.69

13
13
13
13
13

จํานวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
จํานวน
ด้ านผู้เรียน
0
1
1
0
2
0
0
ด้ านครู
0
0
ด้ านผู้บริหาร
1
0
0
0
0

ดีมาก

%

จํานวน

%

จํานวน

%

0.00
7.69
7.69
0.00
15.38
0.00
0.00

3
1
3
11
4
9
5

23.08
7.69
23.08
84.62
30.77
69.23
38.46

10
11
9
2
1
4
8

76.92
84.62
69.23
15.38
7.69
30.77
61.54

0.00
0.00

1
1

25.00
25.00

3
3

75.00
75.00

7.69
0.00
0.00
0.00
0.00

2
6
8
8
2

15.38
46.15
61.54
61.54
15.38

10
7
5
5
10

76.92
53.85
38.46
38.46
76.92

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุ ปผลการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
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8
9
10
11
12
13
14

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7

ค่ าเฉลีย่

มาตรฐาน
จํานวน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

3.66
3.69
3.76
3.54
2.84
3.55
3.65

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ปรับปรุ ง
จํานวน

%

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.85
3.71

ดีมาก
ดีมาก

0
0

0.00
0.00

3.98
3.76
3.90
3.87
3.93

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จํานวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
จํานวน
ด้ านผู้เรียน
0
0
0
0
2
0
0

ดีมาก

%

จํานวน

%

จํานวน

%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
1
2
1
0

0.00
0.00
0.00
20.00
40.00
20.00
789.00

5
5
5
4
1
4
5

100
100
100
80.00
20.00
80.00
100

0
0

00.00
00.00

5
5

100
100

0
1
0
0
0

00.00
20.00
00.00
00.00
00.00

5
4
5
5
5

100
80.00
100
100
100

ด้ านครู
0
0.00
0
0.00
ด้ านผู้บริหาร
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุ ปผลการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
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4
4
4
4
4
4
4

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7

ค่ าเฉลีย่

มาตรฐาน
จํานวน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

3.65
3.76
3.50
3.56
3.48
3.64
3.65

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

ปรับปรุ ง
จํานวน

%

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
9

4 3.72
4 3.66

ดีมาก
ดีมาก

0
0

0.00
0.00

10
11
12
13
14

4
4
4
4
4

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.93
3.64
3.91
3.83
3.96

จํานวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี
จํานวน
ด้ านผู้เรียน
0
0
0
0
0
0
0
ด้ านครู
0
0
ด้ านผู้บริหาร
0
0
0
0
0

ดีมาก

%

จํานวน

%

จํานวน

%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
1
1
2
1
0

0.00
0.00
25.00
25.00
50.00
25.00
0.00

4
4
3
3
2
3
4

100
100
75.00
75.00
50.00
75.00
100

0.00
0.00

1
1

25.00
25.00

3
3

75.00
75.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
2
0
1
0

0.00
50.00
0.00
25.00
0.00

4
2
4
3
4

100
50.00
100
75.00
100

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 สรุ ปผลการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( รอบสอง พ.ศ.2549-2550 )
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ าํ งาน

นางสาวณัฐยา ป้ องกัน
81 หมู่ 4 ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โรงเรี ยนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2552
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2554
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์บณั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2554
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตร์บณั ฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2555
โรงเรี ยนวัดทัพยายท้าว
พ.ศ.2556
โรงเรี ยนวัดลาดหญ้าไทร (สิ งหวิทยาคาร)
พ.ศ.2556
โรงเรี ยนบ้านหลักเมตร(พริ้ งมากราฎษ์อนุสรณ์)
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน โรงเรี ยนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)

