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 The purposes of this study were: 1) to study the transformational leadership of administrators in 

Mahamakut Buddhist University, 2) to study the atmosphere of organization in Mahamakut 

Buddhist University and, 3) to study the transformational leadership of administrators affecting 

the atmosphere of organization in Mahamakut Buddhist University. The sample was selected administrators, 

personnel and teachers, personnel of supporters, total 264 of data giver from Mahamakut Buddhist 

University. The instrument used was a questionnaire and analysis data by statistical package. The 

statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis.  

 The results of the study were as follows:- 

 1. The transformational leadership of administrators in Mahamakut Buddhist University in 

overall was many level by ranking from the highest to lowest-Idealized Influence, Inspiration 

motivation, Intellectual stimulation, Individualized consideration consecutively. 

 2. The atmosphere of organization in Mahamakut Buddhist University in overall was 

many level by ranking from the highest to lowest-personnel engagement, responsibility, organizational 

structure, performance, support, accept award, consecutively. 

 3. The transformational leadership of administrators affecting the atmosphere of organization in 

Mahamakut Buddhist University in over all was statistically significant at 0.01 level. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สังคมปัจจุบันอยู่ในยุคเปลียนผ่านจากสังคมทีให้ความสําคัญกับสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือสงัคมทีมีสารสนเทศเป็นฐาน มาเป็นสังคมทีให้ความสาํคญักบัความรู้ 

คือ มีความรู้เป็นฐาน ทีเรียกว่า “สงัคมฐานความรู้” นนัคือการเปลียนกระบวนทศัน์ ทีเคยมีลกัษณะ

ของสารสนเทศ คือ อาํนาจ มาเป็น “ความรู้ คือ อาํนาจ” (อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์, 2550, หน้า 1) การ

จดัการกบัการเปลียนแปลงของสงัคมเช่นนีจึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัจิตสาํนึกใหม่ทีมีคนเป็นศูนยก์ลาง

แบบบูรณาการ ต้องจัดการกบัปัญหาทีเกียวข้องกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมของคนโดยรวม                

การสร้างจิตสํานึกใหม่ มิได้แค่สอนให้รู้หรือถ่ายทอดความรู้เท่านัน แต่ต้องสร้างกระบวนการ

เรียนรู้หรือการจดัการกบัความรู้ (Knowledge Management) เพือก่อให้เกิดจิตสาํนึกแห่งการเป็น

พวกเดียวกนัมีเอกภาพในความหลากหลาย จิตสาํนึกแห่งการพึงพาอาศยักนั จิตสาํนึกแห่งการเป็น 

นาํหนึงใจเดียวกนั ไวว้างใจกนั จิตสาํนึกในการสร้างพลงัร่วมของหมู่คณะ (ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์, 

2548 หนา้ 71)  

 กระแสแห่งการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเป็นการเปลียนแปลงทีไม่สามารถคาดการณ์

อนาคตในรูปแบบเดิมได ้เราตอ้งคิดออกจากกฎเกณฑเ์ดิม ๆ ไปสู่รูปแบบใหม่ และเขา้ใจสภาพการ

แข่งขนัยคุใหม่ทีมีความรวดเร็ว อนัเป็นตวักาํหนดความแตกต่างของแนวคิดระหว่างผูน้าํและผูต้าม 

ผูช้นะและผูแ้พ้ องค์การจํานวนไม่น้อยทีต้องล้มเหลว เพราะขาดการเปลียนแปลงและใน

ขณะเดียวกนัองคก์ารจาํนวนไม่นอ้ยทีประสบผลสาํเร็จเพราะมีการเปลียนแปลงทีเหมาะสมกบัการ

เปลียนแปลงในโลกทีเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว องค์การจึงตอ้งตระหนักถึงการเปลียนแปลงและปฏิบติั

ตามความคิดในการทาํงาน รวมทงักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ย เพราะกรอบความคิด

ในการบริหารแบบเดิมไม่สามารถสร้างพลงัในการแข่งขนัได้ แต่ตอ้งนํากรอบความคิดในการ

จดัการความรู้มาใชร่้วมดว้ย เพราะแนวคิดในการจดัการความรู้มีผลโดยตรงต่อการเปลียนแปลง              

ซึงหน่วยงานสาธารณะหรือทีเรียกกันว่า หน่วยงานทางราชการ จะต้องปรับตัว ปรับเปลียน

กระบวนทศัน์ใหม่ เพือใหเ้กิดความคล่องตวัมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขนัในระดบัโลกได ้(วสนัต ์

ลาจนัทึก, 2548, หนา้ 1) 

 การปรับตวัหรือการเปลียนแปลงขององคก์ร ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคมต่างๆ 

เพือความอยูร่อด ความพร้อมและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์ในการทีจะนาํพาองค์กร
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ไปสู่เป้าหมาย ความรู้จึงเป็นทรัพยากรพืนฐานทีสาํคญั ซึงจะทาํใหเ้กิดนวตักรรมและผลิตภณัฑ์จาก 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการทาํงาน เพือการอยู่รอดและสามารถทีจะแข่งขนัได ้ทุกองค์กรจึงตอ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัความรู้ (สินีนาฏ โพธิจิญญาโน, 2554, หนา้ 2) ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุไวว้่า ส่วนราชการมี

หน้าทีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพือให้มีลกัษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ                  

เพือนาํมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์

รวมทงัตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปลียนทัศนคติของ

ขา้ราชการในสงักดัใหเ้ป็นบุคลากรทีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

 ความสาํเร็จขององคก์าร ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารทีมุ่งผลสัมฤทธิ (Results-based 

Management) ประสิทธิภาพหรือประสิทธิพล ลว้นแต่ขึนกบัภูมิปัญญา ความคิดอ่านและแนวปฏิบติัที

สร้างสรรคข์องผูน้าํองคก์าร ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทีพบว่า ภาวะผูน้าํสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล

ของงาน และภาวะผูน้าํมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลขององคก์าร เนืองจากผูน้าํมีความสาํคญั จึงมี

แนวคิดและการศึกษาในเรืองการพฒันาความเป็นผูน้าํหรือภาวะผูน้าํ (Leadership) เกิดขึน สาํหรับ

ในประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษทีผ่านมาไดมี้การศึกษาภาวะผูน้าํทีมีความเหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั

ซึงเป็นยคุของการเปลียนแปลงนี แนวคิดทฤษฏีใหม่ทีมีชือเสียงและเป็นทียอมรับกนัมากในปัจจุบนั 

คือ แนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership Theory)ซึงเป็นทฤษฏีภาวะ

ผูน้าํแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ (New paradigm) เนืองจากภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนี

เป็นการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ไปสู่ภาวะผูน้าํทีมีวิสยัทศัน์ (Vision) มีการกระจาย 

อาํนาจหรือการเสริมสร้างพลงัจูงใจ (Empowering) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral agents) และมีการกระตุน้ผู ้

ตามใหมี้ความเป็นผูน้าํดว้ยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงนีจะพิจารณาทีลกัษณะของผูน้าํ พฤติกรรม 

อาํนาจ รวมทงัตวัแปรสถานการณ์ทีเกียวขอ้ง ซึงเป็นแนวทางทีกวา้งกว่าแนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้าํอืน ๆ 

และผลจากการวิจยัเชิงประจกัษแ์ละการฝึกอบรมพฒันาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงในทุกระดบัใน

องคก์รของประเทศต่าง ๆ จาํนวนมากพบว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้าํทีมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงสามารถ

ทาํให้ประสิทธิผลของงานและองค์กรสูงขึน แมว้่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจาํกัดต่าง ๆ 

เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 2) ภาวะผูน้าํจึงเป็นองค์ประกอบทีสําคัญของการ

บริหารงานในองคก์าร องคก์รหนึง ๆ จะประสบผลสาํเร็จหรือลม้เหลวไดน้ันปัจจยัหลกัทีสาํคญัทีสุด 

ก็คือตวัผูน้าํ ถา้องคก์รใดมีผูน้าํทีมีประสิทธิภาพมีภาวะผูน้าํก็จะสามารถสั งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้

สามารถทาํกิจกรรมนนั ๆ ไปจนตลอดรอดฝังสามารถจดัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ตรงกบัความสามารถ

ของคน ๆ นนั ในทางตรงกนัขา้มถา้องค์กรใดมีผูน้าํทีไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถสั งการให้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานต่าง ๆ ไดลุ้ล่วงไม่สามารถจดัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดต้รงกบัความสามารถที

เคา้มีอยูท่าํใหอ้งคก์รตอ้งประสบกบัความลม้เหลวได ้(วิเชียร วิทยอุดม, 2547, หนา้ 3) 

 ปัญหาทีคณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา มีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ              

ผูป้ระเมินพบว่า 1) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัขาดแผนบริหารจดัการ เช่น ความกา้วหนา้ใน

อาชีพ ตาํแหน่ง เงินเดือน สวสัดิการ ค่าตอบแทน 2) กฎระเบียบขอ้บงัคบัยงัไม่ทนัสมยัไม่สอดคลอ้ง

กบัสภาวะปัจจุบนั 3) การปรับเปลียนผูบ้ริหารและตาํแหน่งการบริหารบ่อย 4) การกาํหนดขนัตอนของ

การปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายไม่ชดัเจน 5) มหาวิทยาลยัยงัไม่มีการจดัทาํขอ้กาํหนดบางประการทีทาํ

ใหก้ารปฏิบติังานเอือประโยชน์ใหก้บับุคลากรของมหาวิทยาลยั 6) การทบทวนกาํหนดภารกิจ การบริหารงาน 

แสดงขอบข่ายและหน้าทีของหน่วยงานทีไม่ชดัเจน (ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ปีการศึกษา 2556) 

 จากปัญหาดงักล่าวผูที้มีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือน เพือแกปั้ญหาตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล นันคือผูบ้ริหารซึงตอ้งมีภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง เพราะผูน้าํยอ่มมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม และตอ้งมีความพยายามทีจะเปลียนแปลง

ผูร่้วมงานและผูต้ามใหพ้ฒันาความสามารถไปสู่ระดบัทีสูงขึนและมีศกัยภาพมากขึน 

 ดงันัน ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียนของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

บรรยากาศองคก์ร เพือนาํผลการวิจยัทีไดน้าํไปสู่การพฒันาหรือเปลียนแปลงปรับปรุงภายใตก้ารนาํ

ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร เพือส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ทศันคติของบุคคล 

ในการปฏิบติังานของบุคลากร เพือใหเ้กิดบรรยากาศองคก์รทีดี มีความรักความสามคัคี ซึงจะนาํพา

องคก์รไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงันี 

 1. เพือศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 2. เพือศึกษาบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 3. เพือศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวิทยาลยัมหากุฏราชวิทยาลยั  
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1.3 ข้อคาํถามการวจิยั 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวิจยัไว ้ดงันี 

 1. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยูใ่นระดบัใด 

 2. บรรยากาศองคก์ร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยูใ่นระดบัใด 

 3. ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลยั หรือไม่ 

 

1.4 สมมตฐิานของการวจิยั 

 เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั และเป็นพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงไดต้งัสมมติฐาน

ในการวิจยัไว ้ดงันี 

 1. ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 2. บรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลยั  

 

1.5 กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

บรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ในด้านภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ บาส และ อโวลิโอ (Bass &Avolio) ซึงประกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 

ประการ คือ 1) การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ (Idealized influence of Charisma Leadership) 2) การ

สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual stimulation) 

4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) ในดา้นบรรยากาศองค์กร ผูว้ิจยัใช้

แนวคิดของ สตริงเจอร์ (Stringer, R., 2002) ซึงประกอบดว้ยองค์ประกอบ 6 ประการคือ 1) ดา้น

โครงสร้าง (Structure) 2) ดา้นมาตรฐาน (Standards) 3) ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) 4) ด้านการ

ยอมรับการใหร้างวลั (Recognition) 5) ดา้นการสนบัสนุน (Support) 6) ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร 

(Commitment) 
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     ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

     (Independent Variables)                           (Dependent Variables) 

 

 ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร (Xtot)    บรรยากาศองค์กร (Ytot) 

   

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (x1) 1. ดา้นโครงสร้าง (y1) 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) 2. ดา้นมาตรฐาน (y2) 

3. การกระตุน้ทางปัญญา (x3) 3. ดา้นความรับผดิชอบ (y3) 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x4)  4. ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั (y4)  

 5. ดา้นการสนบัสนุน (y5) 

    6. ด้านความผกูพนัต่อองค์กร (y6)

      
 

แผนภูมิที 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

ทีมา : Bernard M.Bass and Bruce J.Avolio. (1994). Improving Organization Effectiveness Through 

Transformation Leadership. California: SAGE publications, pp. 203-212. 

   : Robert Stringer. (2002). Leadership Organizational Climate : The cloud Chamber Effect.  

    Prentice Hall. 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 1. ทาํใหท้ราบถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 2. ทาํใหท้ราบถึงบรรยากาศองคก์ร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 3. ทาํให้ทราบถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  

 4. สามารถนาํขอ้มลูและแนวทางการนาํไปใชใ้นการวางแผน เพือเป็นการพฒันามหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั  
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1.7 ขอบเขตของการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยั ดงันี 

 1. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จาํนวน 492 รูป/คน 

 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลยัส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จาํนวน 264 รูป/คน 

 2. ขอบเขตด้านเนือหา 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

บรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดงันี ในดา้นภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) ทีกล่าวถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงทงั 4 ประการ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างอุดมการณ์ (Idealized influence of Charisma 

Leadership) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) 3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual 

stimulation) 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) ส่วนด้าน

บรรยากาศองค์กร ผูว้ิจ ัยใชแ้นวคิดของสตริงเจอร์ Stringer, R. (2002). ซึงประกอบดว้ย 6 ประการ คือ                

1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) 2) ดา้นมาตรฐาน (Standards) 3) ดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility) 4) ดา้น

การยอมรับการให้รางวลั (Recognition) 5) ดา้นการสนับสนุน (Support) 6) ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร 

(Commitment) 

 3. ขอบเขตด้านพนืที 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลางทีตงัอยู่ที 248 หมู่ที 1 ถนนศาลายา - นครชยัศรี 

ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 และวิทยาเขตจาํนวน 7 วิทยาเขต เปิดการเรียน

การสอนระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที

ใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการยกระดบัความตอ้งการ ความตระหนกัและความสาํนึกของผูต้าม ทาํใหผู้ต้าม

กา้วพน้จากความสนใจตนเองมาเป็นการทาํงานเพือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและมุ่งมนัใช้

ความพยายามอยา่งสูงในการทาํงานเพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

 - การมีอิทธิพลอยา่งอุดมการณ์ หมายถึง ผูน้าํทีมีวิสยัทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม 

มีความสมาํเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต เป็นผูที้
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ไวใ้จไดว้่าจะทาํในสิงทีถูกตอ้ง เป็นผูที้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลียงทีจะใชอ้าํนาจเพือ

ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูอื้นและต่อองคก์รอยา่งสูงสุด 

 - การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึง การให้ความหมายและทา้ทายในเรืองงานของผูต้าม 

ผูน้าํจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความกระตือรือร้น  

โดยการสร้างเจตคติทีดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตน                

เพือวิสยัทศัน์และภารกิจขององคก์าร  

 - การกระตุน้ทางปัญญา หมายถึง การทีผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง  ๆ

ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทาํใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงานเพือ

หาขอ้สรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม เพือทาํใหเ้กิดสิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหา

อยา่งเป็นระบบ การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนทีสาํคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้ามใน

การทีจะตระหนกั เขา้ใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

 - การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผูน้าํทีใหก้ารดแูลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล 

ทาํใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญั เอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพือความ

สัมฤทธิผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้ ําจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพือร่วมงานให้สูงขึน  

โดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ สร้างบรรยากาศของการใหก้ารสนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ  

 บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate) หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกหรือความเขา้ใจ

ของผูป้ฏิบัติงานทีมีต้อลักษณะขององค์กรในแง่ต่าง ๆ ทีแวดล้อมอยู่รอบ ๆ ตัวของผูป้ฏิบัติงาน              

ซึงเป็นลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองค์กร และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติของ

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 

 - ดา้นโครงสร้าง หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร 

และตาํแหน่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ทีทีรับผิดชอบ ความชดัเจนของการแบ่งงาน อาํนาจหน้าที

การบริหารต่างๆ การวางแผนการบริหารงาน การกาํหนดกฎขอ้บงัคบัและระเบียบวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ 

เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 - ดา้นมาตรฐาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อหลกัการทีกาํหนดขึนเพือประเมินผล

การปฏิบติังานของพนักงานทุกแผนกอย่างเป็นระเบียบชดัเจน เพือเป็นหลกัฐาน ทีทาํให้เกิดเป็น

มาตรฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบติังานและเป็นทีเชือถือไดใ้นหลกัปฏิบติัตามประสิทธิผลของงาน 

เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจของพนกังานทีมีต่อผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 



8 

 - ดา้นความรับผดิชอบ หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรในการเอาใจใส่ต่องานและมีความสาํนึก

ในภาระหน้าทีทีตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัจนสําเร็จ มีความมนัใจในตนเองในการคิดและ

แกปั้ญหางานทีปฏิบติัจนสาํเร็จเป็นทีเชือถือไดแ้ละไวว้างใจได ้

 - ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรในการยอมรับในผลตอบแทน

ทีองค์กรจ่ายให้ เช่น เงินเดือน โบนัส การเพิมค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย การยอมรับในงานการ

ใหบ้ริการจดัสวสัดิการต่าง ๆ การเลือนตาํแหน่ง เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่พนักงานทีมีความรู้

ความสามารถและมีประสิทธิภาพของงาน 

 - ดา้นการสนบัสนุน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อหัวหน้างานและเพือนร่วมงาน

ในการใหค้วามไวว้างใจ ความสนใจเอาใจใส่ และความช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการปฏิบติัหน้าทีการงาน 

อยา่งเสมอภาคกนั 

 - ดา้นความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจทีเป็นส่วนหนึงขององค์กรเป็น

สมาชิกทีมีคุณค่าต่อทีมงาน มีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพือบรรลุเป้าหมาย

องคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รทีปฏิบติัอยู ่

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั หมายถึง สถาบนัระดบัอุดมศึกษาของพระสงฆไ์ทย

จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 



9 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาและการรวบรวมวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

คน้ควา้เรืองทีเกียวขอ้งจากแนวคิดทฤษฏี รวมทังผลงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือนาํมาประกอบการ

ศึกษาวิจยัเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั โดยนาํเสนอสาระสาํคัญซึงประกอบดว้ย ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหาร บรรยากาศองคก์ร สภาพพืนทีวิจยั และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 2.1 แนวคิด ทฤษฏีเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

  2.1.1 ความหมายของภาวะผูน้าํ 

  2.1.2 ความสาํคญัของภาวะผูน้าํ 

  2.1.3 วิวฒันาการของทฤษฏีภาวะผูน้าํ 

  2.1.4 ความหมายของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

  2.1.5 ความเป็นมาและแนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

  2.1.6 ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

 2.2 แนวคิด ทฤษฏีเกียวกบับรรยากาศองคก์ร 

  2.2.1 ความหมายของบรรยากาศองคก์ร 

  2.2.2 ความสาํคญัของบรรยากาศองคก์ร 

  2.2.3 ทฤษฏีเกียวกบับรรยากาศองคก์ร 

  2.2.4 รูปแบบของบรรยากาศองคก์ร 

  2.2.5 องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ร  

 2.3 สภาพพืนทีทาํวิจยั  

 2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิ ทฤษฏีเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลง 

 2.1.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 

 ภาวะผูน้าํ (leadership) หรือการเป็นผูน้าํเป็นเรืองทีเกียวกบัผูบ้ริหาร หรือผูน้าํโดยตรง 

ซึงภาวะผูน้าํตามการวิเคราะห์ศพัท์มีความหมายทีสาํคญั 3 ประการ คือ 1) ความสามารถของหัว

หน้าทีจะตอ้งเป็นผูน้ ํา คือ หัวหน้าตอ้งมีความสามารถในการนาํลูกน้อง จะตอ้งเป็นผูส้ามารถชี



10 

แนวทางหรือกาํหนดมรรควธีิอนัเหมาะสมถกูตอ้ง เพือปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามทีกาํหนดไว ้                     

2) ความสามารถของหวัหนา้ทีจะตอ้งเอาชนะจิตใจลูกน้อง ไดแ้ก่ ความภกัดีต่อหัวหน้า และความ

ร่วมมือร่วมใจของบรรดาผูใ้ต้บงัคับบญัชาทีจะตอ้งปฏิบัติงาน หลกัในทางรัฐประศาสนศาสตร์                  

จึงตงัว่า “ความสาํเร็จของงานนัน” อยู่ทีเอกภาพของการทาํงานและการทีจะเกิดเอกภาพในการ

ปฏิบติัการไดน้ัน ส่วนใหญ่อยู่ทีความรู้สึกของบรรดาลูกน้องทงัมวลทีมีพนัธะทางใจอยู่ต่อผูเ้ป็น

หวัหนา้ 3) ความสามารถของหัวหน้าทีจะตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคในการนาํ ซึงขึนอยู่กบับุคลิกภาพผู้

เป็นหัวหน้าเองทีจะต้องเป็นคนทีรู้จกัเปลียนและปรับตวัเองให้เขา้กบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชาจะตอ้งมี

ศรัทธาต่อหวัหนา้ทีแสดงใหเ้ขารู้ว่าจะทาํงานให้สาํเร็จไดอ้ย่างไรแมเ้มือมีอุปสรรคก็ช่วยแกไ้ขจน

บรรลุเป้าหมาย (กวี วงศพุ์ฒ, 2539, หนา้ 16) 

 Relph M. Stogdill (1950, p. 4) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้าํว่าเป็นกิจกรรมของการสร้างอิทธิพล

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือกลุ่ม เพือก่อใหเ้กิดความพยายามใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

 Ordway Tead (1970, p. 20) อธิบายว่าภาวะผูน้าํเป็นการกระทาํทีมีอิทธิพลจูงใจให้ผูอื้น

ร่วมในการปฏิบติังานเพือบรรลุเป้าหมายหรือเป็นศิลปะแห่งการกระทาํของบุคคลเพือใหไ้ดรั้บสิงที

ตอ้งการและทาํใหผู้อื้นชือชอบ 

 Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard (1974, p. 68) เห็นว่า ความเป็นผูน้าํเป็นกระบวนการใช้

อิทธิพลในการปฏิบติังานของบุคคล หรือกลุ่มคนทีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ที

กาํหนดใหถ้า้สถานการณ์เปลียนแปลงความเป็นผูน้าํในรูปของกระบวนการใชก้็ตอ้งเปลียนตามไปดว้ย  

 Bernard M. Bass (1985, p. 545) ใหค้วามหมายภาวะผูน้าํ คือ กระบวนการเปลียนแปลง 

ผูน้าํตอ้งเป็นผูเ้ปลียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้าม ต้องได้ผลเกินเป้าหมายทีกาํหนด ทศันคติ 

ความเชือมนั และความตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปลียนแปลงจากระดบัตาํไปสู่ระดบัทีสูงกว่า 

 ดาฟท ์(Daft, 2005, หนา้ 5) ใหค้วามหมายว่าภาวะผูน้าํหมายถึงความสมัพนัธที์มีอิทธิพล

ระหว่างผูน้าํ (Leaders) และผูต้าม (Followers) ซึงทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงเพือให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนั (Shared purposes) 

 วนัชยั มีชาติ (2548, หน้า 184) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํว่าภาวะผูน้าํเป็นเรืองทีเกียวขอ้ง

พฤติกรรมหรือการแสดงออของบุคคลซึงประกอบไปดว้ยผูน้ ําและผูต้ามโดยทีผูน้าํจะมีอิทธิพล

เหนือผูต้ามและพฤติกรรมเหล่านนัจะก่อใหเ้กิดผลตามทีผูน้าํตอ้งการ 

 วิเชียร วิทยาอุดม (2548, หน้า 3) ไดก้ล่าวไวว้่าภาวะผูน้าํหมายถึงลกัษณะส่วนตวัของ

บุคคลทีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเมือไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บักลุ่มเป็นความสามารถทีเกิดขึนระหว่างที

มีการทาํงานร่วมกนัหรืออยูร่่วมกนัในเหตุการณ์เดียวกนัอนัจะทาํให้กิจกรรมของกลุ่มดาํเนินไปสู่
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เป้าหมายและประสบความสาํเร็จภาวะผูน้าํจะมีมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัประสบการณ์และการฝึกฝน

ของแต่ละบุคคล 

 พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั (2548, หน้า 67) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํหมายถึงการทีผูน้าํมีอาํนาจ

เหนือบุคคลอืน ๆ นีจะช่วยให้ผูน้ ําสามารถปฏิบัติงานซึงเขา ไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้เป็น

ผลสาํเร็จอยา่งไรก็ดีอาํนาจเหนือบุคคลอืน ๆ ของผูน้าํนียงัรวมไปถึงการหามาตรการทีจะให้ผูต้าม

ไดย้อมรับหรืออยา่งนอ้ยทีสุดก็เต็มใจทีจะปฏิบติัตามความประสงค ์ของผูน้าํดว้ย 

 สุเทพ พงค์ศรีวฒัน์ (2548, หน้า 3) ได้กล่าวว่าภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการทีผูน้าํสร้างความ

ชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหรั้บรู้ว่าอะไรคือ ความสาํคญัใหภ้าพความเป็นจริงขององค์การแก่ผูอื้น

ช่วยใหม้องเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอยา่งชดัเจนภายใตส้ภาวการณ์ทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลก 

 สมพร เมืองแป้น (2548, หนา้ 28) กล่าวว่า หากคิดจะบริหารผูอื้นตอ้งบริหารตวัเองให้ดี

เสียก่อน ขอให้เปลียนมาเป็นการนําแทนการบริหาร ด้วยเหตุนีผูบ้ริหารจึงจาํเป็นต้องเปลียน

พฤติกรรมจากการบริหารผูอื้นมาเป็นการนาํผูอื้น ดงัตารางที 2.1 
 

ตารางที 2.1 การบริหารผู้อนืมาเป็นการนําผู้อนื 

 ทีมา : สมพร เมืองแป้น. (2548). ภาวะผู้นาํการเปลียนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน

สถานศึกษา. สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, หนา้ 28.  

 ทศพร ศิริสมัพนัธ ์(2549, หนา้ 59) ไดใ้หค้วามหมายเกียวกบัภาวะผูน้าํหมายถึงการสร้าง

ผูน้าํในการเปลียนแปลงใหมี้ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพสามารถกาํหนดทิศทางการเปลียนแปลงได้

เดิม-บริหารผู้อนื ใหม่-นําผู้อนื 

1. การสงัการคนอืน 

2. ใหแ้ข่งขนักนัทาํงาน 

3. บงัคบับญัชาตามสายงาน 

4. ทาํงานแบบเดิม ยดึมนั 

5. ตดัสินใจชา้ ตอ้งรอการอนุมติั 

6. หลีกเลียงการเสียง 

7. ทาํงานเฉพาะตวั 

8. ถกูบริหาร 

9. คนเป็นค่าใชจ่้าย 

1. การแนะนาํ การพฒันาคนอืน 

2. ร่วมมือกนัทาํงาน 

3. ใชเ้ครือข่าย 

4. มีความยดืหยุน่ หลากหลาย 

5. ใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว 

6. ยนิยอมใหมี้การเสียง 

7. ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

8. ใหบ้ริหารตวัเอง 

9. คนเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่า 



12 

อยา่งชดัเจนและมีความมุ่งมนัต่อการสร้างภาพขององคก์ารและสามารถนาํพาองคก์ารไปในทิศทาง

ตามทีกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ได ้

 ชาญชยั  อาจินสมาจาร (2550, หน้า 1) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํคือความสามารถในการ

ขบัเคลือนหรือสร้างอิทธิพลต่อผูอื้นเพือเป้าประสงค์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบรรลุความสาํเร็จ

ภาวะผูน้าํไม่ใช่สิงลึกลบัทีปัจเจกบุคคลมีแต่คนอืน ๆ ไม่มีภาวะผูน้าํเป็นพฤติกรรมทีเกิดจากการ

เรียนรู้ทีใคร ๆ ก็สามารถปรับปรุงได ้

 เกรียงศกัดิ  เจริญวงศศ์กัดิ (2550, หน้า 80) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํมิใช่บุคลิกภาพทีมีเสน่ห์

ดึงดูดใจภาวะผูน้าํ คือ การยกระดบัความสามารถของคนให้สูงขึนกว่ามาตรฐาน การสร้างบุคลิกภาพให้

เหนือขอบเขตความจาํกดัตามธรรมชาติ 

 สร้อยตระกล ู(ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550, หนา้ 295) กล่าวว่าภาวะผูน้าํ การเป็นผูน้าํ

เป็นเรืองของความสามารถในการนาํหรือการใช้ความสามารถจูงใจโน้มน้าวบุคคลและกลุ่มให้

มาร่วมพลงักนัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายเกียวกบัภาวะผูน้าํหมายถึงบุคคลที

มีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอืนเป็น

บุคคลทีทาํใหบุ้คคลอืนไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือความเป็นผูน้าํเป็นผูมี้หนา้ ทีในการอาํนวยการ

หรือสงัการการบงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหน้า ทีเพือให้กิจการงานบรรลุผลตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีตอ้งการ 

 จากความหมายภาวะผูน้าํทีกล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้่าภาวะผูน้าํหมายถึง กระบวนการ

หรือวิธีการทีทาํใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอนัทีจะก่อให้เกิดการกระทาํ

กิจกรรมเพือใหป้ฏิบติัภารกิจทีไดรั้บมอบหมายโดยการใชอ้าํนาจ อิทธิพล แรงจูงใจ การตดัสินใจ 

อยา่งมีศิลปะรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มในการเปลียนแปลงและสร้างทศันคติ ความเชือมนั

เพือใหเ้กิดการกระทาํดว้ยความยินดี เต็มใจ ความศรัทธาและนาํไปสู่การดาํเนินตามวตัถุประสงค์

ของตนหรือขององคก์าร 

 2.1.2 ความสําคญัของภาวะผู้นํา 

 ภาวะผูน้าํมีความสาํคญั ต่อการพฒันาองคก์รเป็นอยา่งยงิ ผูน้าํในองคก์รเป็นผูที้มีบทบาท

ต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากรหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลสมัฤทธิของงาน โดยรวม

ทงัหมดขององคก์ร ทงันีดว้ยเห็นผลเพราะผูน้าํหรือผูบ้ริหารนนัเป็นผูค้วบคุม ดูแล และมีอิทธิพลต่อ

การดาํเนินงาน ซึงทาํใหผ้ลการปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 ยงยทุธ เกษสาคร (2541, หนา้ 233) กล่าวว่า แมน้ว่าผูน้าํจะเป็นผูที้มีความรู้สูงแต่หากไม่

สามารถทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงานไดท่้านก็จะไม่สามารถนาํองค์การนันไปสู่ความสาํเร็จได ้ดงันัน
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ภาระหนา้ทีของผูน้าํจึงมิไดจ้าํกดัอยู่เพียงเฉพาะภารกิจหน้าทีประจาํภาระ การเป็นผูน้าํและการมี

ทักษะในการจูงใจผูร่้วมงานก็นับเป็นความสําคัญทีสุดเช่นกัน ผูที้จะทําหน้าทีเป็นผูน้ ําทีดี 

จาํเป็นตอ้งมีความรู้และมีความชาํนาญเฉพาะดา้นในเทคนิคจะนาํความรู้ความสามารถของผูอื้นมา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

 สาํหรับการบริหารงานขององคก์าร หรือสถานศึกษา ผูน้าํจึงเปรียบดงัหลกัสาํคญัในการ

ดาํเนินงาน และเป็นผูที้สาํคญัยงิสาํหรับความสาํเร็จของงานดา้นต่าง ๆ โดยรวม จึงเห็นไดว้่าภาวะ

ผูน้ ํานันสัมพันธ์กันกับความสําเร็จขององค์กรหรือสถานศึกษา ซึงเป็นสิงทีสะท้อนให้เห็น

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างดี ความสําคัญของพฤติกรรมภาวะผูน้ ํา

พฤติกรรมของผูน้าํ เป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลทีมีตาํแหน่งหนา้ทีเป็นตวักาํหนดบทบาท และจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอืน ๆ เพราะมีอาํนาจในการชกัจูงใหผู้อื้นทาํตามผูน้าํ คือ บุคคลทีมี

ตาํแหน่งพิเศษเหนือกว่าสมาชิกคนอืน ซึงจะมีอาํนาจ มีอิทธิพล มีความรู้ ความสามารถพิเศษอืน ๆ 

ทีทาํใหไ้ดรั้บการยกยอ่ง และจูงใจคนอืนไดค้วามสาํคญัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํเหตุผลสาํคญัใน

การศึกษาผูน้าํ 

 1. ในองค์การและกลุ่มต่างๆ ตอ้งมีผูน้าํทาํหน้าทีเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพือสั งการไปตาม

แผนงานขององคก์าร ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคที์กาํหนด 

 2. ผูน้าํเป็นพืนฐานสาํคญัของการทาํงาน แต่สร้างไดย้ากทีสุด เพราะทุกคนไม่สามารถ

เป็นผูน้ ําไดท้ังหมด ด้วยผูน้ ําตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ มีพฤติกรรมแฝงเฉพาะตวั ความสาํคัญของ

พฤติกรรมภาวะผูน้าํ 

 3. บุคลิกภาพของผูน้าํ เกิดขึนจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 4. องค์การและกลุ่มทีมีผูน้าํไม่มีประสิทธิภาพ จะทาํให้ประสบความลม้เหลวในการ

ดาํเนินการ ซึงสังเกตได้จากประสิทธิผลของผลผลิต ความหมายของภาวะผูน้าํ Leadership คือ 

กระบวนการทีบุคคลใดบุคคลหนึง หรือมากกว่า พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ 

ชีนาํ ผลกัดนั ใหบุ้คคลอืน หรือกลุ่ม บุคคลอืน มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทาํสิงต่างๆ 

ตามตอ้งการ โดยมีความสาํเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมายภาวะผูน้ ําจะมีมากหรือน้อย

ขึนอยูก่บัประสบการณ์และการฝึกฝนของแต่ละบุคคลประเภทผูน้าํประสิทธิภาพของผูน้าํ 

 1) ผลทีเกิดขึนของกลุ่ม (Outcome) เนืองจากการนาํหรือภายใต้การนาํของผูน้าํเช่น 

ผลสาํเร็จของการปฏิบติังาน 

 2) ทศันคติของผูต้าม (Attitude of Follower) ดูไดจ้ากการมีคาํร้องทุกข์การขอยา้ย การขาดงาน 

การหยดุงาน 
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 3) คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) ประเมินจากความสนับสนุน

ดา้นการต่าง ๆ เช่น ความสามคัคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแกปั้ญหา การตดัสินใจ 

 บุคคลตอ้งอาศยัอยูใ่นสงัคม ตอ้งเรียนรู้กระบวนการทางสงัคม เพือให้กระทาํพฤติกรรม

ไดส้อดคลอ้งกบับรรทดัฐานทางสังคมและเป็นทียอมรับของสังคม สังคมมีการเปลียนแปลงและ

คาดหวงัใหบุ้คคลมีพฤติกรรม ทศันคติทีเปลียนแปลงตามบรรทดัฐานของสงัคมบุคคลจะพฒันาเป็น

ผูใ้หญ่ทีดี ตอ้งผ่านการฝึกหัดเป็นสมาชิกทีสังคมยอมรับในแต่ละกลุ่มสังคมผูน้าํกลุ่มมีบทบาท

สาํคญัมากต่อการตดัสินใจต่อนโยบาย ต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซึงจะส่งผลต่อการทาํงานกลุ่มร่วมกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.1 ส่วนประกอบของผูน้าํ จากทีกล่าวมาเกียวกับความหมายและความสาํคัญของ

ผูบ้ริหาร จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารจะตอ้งมีส่วนประกอบของผูบ้ริหารงาน 3 ประการ ดว้ยกนั ดงันี 

   3.1.1 อาํนาจในการบังคับบญัชา ในทีนีอาจจะเป็นการได้รับการยอมรับ หรือ

อาํนาจในการให้คุณ ให้โทษแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีจะสั งการควบคุมดูแลการดาํเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารธุรกิจนนัๆ 

   3.1.2 กระบวนการสือสาร เป็นวิธีการสือสารความเขา้ใจในการปฏิบติังานหรือ

สือสารเพือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัภายในหน่วยงาน เพือใหง้านบรรลุเป้าหมาย เป็นเครืองมือที

สาํคญัของการบงัคบับญัชาและควบคุมงาน 

   3.1.3 การนําไปสู่จุดประสงค์ เป็นการขับเคลือนงานขององค์การ ให้บรรลุ

จุดประสงคที์ตงัไว ้ซึงจะมีทงัจุดประสงคข์ององคก์าร จุดประสงคข์องกลุ่ม จุดประสงคส่์วนตวัของ

บุคลากรแต่ละคน และจุดประสงค์ส่วนตวัของผูบ้ริหาร ทงันีโดยประสานจุดประสงค์ทงัหมดให้

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน และประสานผลงานใหส้นองจุดประสงคข์องทุกฝ่าย 

 สรุปไดว้่า ภาวะผูน้าํมีความสาํคญัต่อการพฒันาองค์การเป็นอย่างมาก การใชภ้าวะผูน้าํ

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการกระทาํของบุคคลมากกว่าเป็นลกัษณะของบุคคล และจากทีกล่าวมาจะ

เห็นได้ว่า การทีจะทาํงานให้สาํเร็จหรือลม้เหลวก็อยู่ทีตัวผูน้าํและการใชภ้าวะผูน้าํในการจูงใจ

กระตุน้ให้ผูอื้นไดคิ้ดและแสดงความสามารถออกมาเพือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเป็นสาํคัญ

องคป์ระกอบดา้นอาํนาจในการบงัคบับญัชา ดา้นกระบวนการสือสาร ดา้นการนาํไปสู่จุดประสงค ์

ถา้ขาดประการใดประการหนึงจะทาํให้การเป็นผูบ้ริหารขาดความหมาย บริหารงานไม่ได้

ประสิทธิภาพ เช่น ถา้ขาดอาํนาจในการบงัคับบัญชาหรือการสั งการ ก็จะทาํให้งานขาดระบบ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เชือถือ ถา้ขาดกระบวนการสือสาร ก็ขาดเครืองมือในการกาํหนดงานและสร้าง

ความเข้าใจในงาน ถา้ขาดการควบคุมไปสู่จุดประสงค์ ก็ทาํให้งานดาํเนินไปแบบไร้ทิศทาง                  
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เสียพลงังาน เสียเวลา และสินเปลืองค่าใช้จ่าย การเป็นผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งมีอาํนาจในการบงัคับ

บญัชากระบวนการสือสาร การนาํไปสู่จุดประสงค ์

 2.1.3 ววิฒันาการของทฤษฏีภาวะผู้นํา 

 การศึกษาภาวะผูน้าํเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปว่า ภาวะผูน้ ําเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการ

บริหารทีจะเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร แบบภาวะผูน้าํมีหลายแบบต่างกนัตาม

แนวคิดของนักทฤษฎีแต่ละยุค การศึกษาภาวะผูน้ ํามีวิวฒันาการมาเป็นลาํดับ ในระยะแรกให้

ความสาํคญักบัการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํ ระยะต่อมาสนใจพฤติกรรมผูน้าํและผูน้าํตามสถานการณ์

ในปัจจุบนัจากสภาวะแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นกัทฤษฎีและผูส้นใจต่างมุ่งหมายสนใจ

ศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเพิมมากขึน ซึงผูว้ิจยัไดส้รุปวิวฒันาการการศึกษาภาวะผูน้าํของ 

นกัทฤษฎีตามลาํดบั กล่าวคือในยุคเริมแรกก่อนคริสตกาล การศึกษาภาวะผูน้าํให้ความสาํคญักบั

ลกัษณะความเป็นผูน้าํตาม ทฤษฎีแนวคิดแบบคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ (Trait Approach) ทีสนใจ

ลกัษณะผูน้าํทางดา้นกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผูน้าํ ตามทฤษฎีผูย้ิงใหญ่ (The Great Man 

Theory) โดยมีความเชือว่า “ผูน้าํเป็นมาแต่กาํเนิด ไม่สามารถสร้างได”้ ผูที้เป็นผูน้าํจะมีความแตกต่าง

จากผูต้าม การศึกษาส่วนใหญ่จึงเปรียบเทียบสถานภาพหรือประสิทธิผลของผูน้าํกบัผูต้าม ความเชือ

เกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํไดล้ดนอ้ยลงหลงัจากที สตอกดิล (Stogdill) และคนอืน ๆ  ไดน้าํผลการศึกษาวิจยั

ก่อนปี 1940 เปรียบเทียบกบัผลการวิจยั ช่วงปี 1940-1970 พบว่า ผลการวิจยัดงักล่าวไม่สัมพนัธ์กบั

ภาวะผูน้าํเสมอไป ประเสริฐ สมพงษธ์รรม (2538, หนา้ 47) เช่น วรูม (Vroom) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาเพือ

คน้หาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะไม่อาจชีใหเ้ห็นคุณลกัษณะใด ๆ ทีทาํ

ให้เกิดความแตกต่างระหว่างผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างชดัเจนแน่นอน Victor H. Vroom, 

(1976, หนา้ 152-155)  

 เรดดิน (Reddin) ไดส้นับสนุนแนวคิดดงักล่าวโดยสรุปว่า การศึกษาภาวะผูน้าํแนวนีมี

จุดอ่อนทีไม่สามารถหาคุณลกัษณะทีดีทีสุดทีจะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัทุกสถานการณ์ได ้William 

J. Reddin (1970, หน้า 204) อย่างไรก็ตามคุณลกัษณะของผูน้ ํายงัคงตอ้งทาํความเขา้ใจต่อไป เพราะ

การศึกษาภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิผลยงัคงตอ้งศึกษาเกียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลและทกัษะของผูน้าํ 

ประเสริฐ สมพงษธ์รรม (2538, หนา้ 47) จากผลการคน้พบทีไม่เป็นสากล จึงนาํสู่กระแสแนวทาง

การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํทีมีประสิทธิผลตาม ทฤษฎีแนวคิดเกียวกบั พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral 

Approach) ทีศึกษาผูน้าํทีมีประสิทธิผลแทนการมุ่งพิจารณาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ โดยศึกษา

พฤติกรรมผูน้ ําทังในด้านพฤติกรรมในการบริหาร วิธีการในการมอบหมายงาน และการจูงใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายใตส้มมติฐานว่า พฤติกรรมต่างๆของผูน้าํเป็นสิงทีเรียนรู้กนัได ้คนทีไดรั้บการ
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ฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผูน้ ําทีเหมาะสมจะสามารถเป็นผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได ้James Owen (1973, หนา้ 13)  

 ดงันนั การศึกษาวิจยัตามแนวความเชือของกลุ่มทฤษฏีนี จึงเน้นทีการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผูน้าํทีพึงกระทาํในการบริหารงานเป็นหลกั James H. Donnelly and other (1971, หน้า 192) 

เช่น รูปแบบพฤติกรรมผูน้าํทีเน้นงานเป็นหลกั (job centered leadership) หรือเน้นผูป้ฏิบติังานเป็นหลกั 

(employee centered leadership) จากการศึกษาทีมหาวิทยาลยัมิชิแกนพบว่า กลุ่มงานทีมีประสิทธิภาพ 

ทางการผลิตมากทีสุดมีผูน้ ําทีให้ความสําคัญกับคน แทนทีจะเป็นผูน้ ําทีให้ความสําคัญกบังาน 

Rensis Likert (1961, หน้า 5-7) และรูปแบบพฤติกรรมผูน้าํแบบทฤษฏีสองมิติ (two-dimension 

theory) ผลงานวิจยัเกิดขึนทีมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ (Ohio State) โดยนักวิจยัไดศึ้กษาความมี

ประสิทธิภาพของพฤติกรรมของความเป็นผูน้าํใน 2 มิติ คือ มิติมิตรสัมพนัธ์ (consideration dimension) 

กบัมิติกิจสมัพนัธ ์(initiating structure dimension) ผลการวิจยัพบว่า อตัราการออกจากงานของพนักงานจะ

ตาํสุดและความพอใจของพนกังานจะสูงสุดภายใตผู้น้าํทีมีพฤติกรรมตามมิติมิตรสัมพนัธ์ (มุ่งคน) 

ในทางตรงกนัขา้มผูน้าํทีมีพฤติกรรมตามมิติกิจสัมพนัธ์ (มุ่งงาน) พนักงานจะมีการร้องทุกข์และ

ออกจากงานมาก James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson and John M. (1978, หน้า 266) และ

ศึกษาวิจยัอยา่งต่อเนืองจนพบว่าพฤติกรรมผูน้าํแสดงออกในลกัษณะของการผสมผสานระหว่างมิติ

ทงัสองมากกว่าจะเป็นมิติใดมิติหนึง จึงทาํใหส้ามารถแบ่งแบบการเป็นผูน้าํออกไดเ้ป็น 4 แบบ คือ 

ผูน้าํทีมุ่งงานสูง-มุ่งงานตาํ มุ่งงานสูง-มุ่งคนสูง มุ่งงานตาํ-มุ่งคนสูง เช่นเดียวกบัรูปแบบพฤติกรรม

ทางการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน โดยไลเคร์ท (Likert) ไดเ้สนอระบบการ

บริหาร 4 ระบบทีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกบัพนักงานเพือหารูปแบบและพฤติ

กรรมการบริหารทีมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบความเป็นผูน้าํทีอาจจะแสดงไวบ้นแนวต่อเนือง 

ตงัแต่ระบบที 1 ไปจนถึงระบบที 4 หรือ จากระบบเผด็จการไปจนถึงระบบการเขา้ไปมีส่วนร่วม 

ไดแ้ก่ ระบบเผด็จการ (system 1 : exploitative. authoritative) ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 : 

benevolent authoritative) ระบบปรึกษาหรือ (system 3 : consultative) และระบบให้เขา้มามีส่วน

ร่วม (system 4 : participative group) Likert (1967, หนา้ 14)  

 ต่อมาในทศวรรษ 1970 ทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร์เริมเป็นทีสงสัยเพราะสนใจเพียง

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ํากับผูต้าม แต่ไม่ได้สนใจสถานการณ์ซึงมีความสัมพนัธ์เกิดขึนด้วย               

ซึงจากการศึกษาทดสอบหลาย ๆ ครังพบว่าความมีประสิทธิผลของการใชแ้บบผูน้าํนันขึนอยู่กบั

ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ทาํให้นักวิจยัเริมมาสนใจศึกษาแบบภาวะผูน้าํตามสถานการณ์เกิด ทฤษฏี

แนวคิดผูน้ ําตามสถานการณ์ (situational approach) นักทฤษฏีจึงเริมมีการศึกษาแบบผูน้ําตาม

สถานการณ์ จากสถานการณ์หนึงสู่สถานการณ์หนึง ซึงการเป็นผูน้ ําทีดีนันขึนอยู่กับปัจจัย



17 

สถานการณ์ กลัยาณี พรมทอง (2546, หน้า 49) เช่น ทฤษฏีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ 

(Fiedler) ฟีดเลอร์ ไดส้ร้างแบบจาํลองความเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ทีชีใหเ้ห็นถึงปัจจยัสถานการณ์ 

3 อยา่งทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูน้าํ คือ 1) ความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้าํกบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา 

(leader-member relation) 2) โครงสร้างของงาน (task structure) 3) อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าที (position 

power) Hoy & Miskel (1991, หนา้ 274) รูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฏีเชิงแนวทางเป้าหมาย (path-

goal theory) ของ (House) ซึงไดพิ้จารณาทฤษฏีความเป็นผูน้าํจากงานวิจยัของเขาเองประกอบกบั

ขอ้สนับสนุนจากงานวิจยัอืน ๆ เช่น วรูม (Vroom) ฟีดเลอร์ (Fiedler) พบว่า ผูบ้ริหารสามารถใช้

ภาวะผูน้ ําไดห้ลาย ๆ แบบพร้อม ๆ กัน ทงันีขึนอยู่กับปัจจยัทางสถานการณ์ Robert J. House, 

(1971, หนา้ 321) รูปแบบภาวะผูน้าํตามทฤษฏีวงจรชีวิต (a life cycle theory of leadership) เฮอร์เซย ์

และบลนัชาร์ท (Hersey and Blanchard) ให้ทศันะว่ารูปแบบภาวะผูน้าํทีเหมาะสมนันจะตอ้งมี

ความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ย ผูน้าํจะเปลียนแบบ (style) ของตน

ไปตามเงือนไข หรือสถานการณ์ของความเจริญวยั (maturity) ของผูต้าม Paul Hersey and Kenneth H. 

Blanchard (1970, หนา้ 158) ในระยะต่อมาทฤษฏีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการ

กาํหนดภาวะผูน้าํอยูบ่นพืนฐานการสงัเกตอยา่งง่ายในความสมัพนัธข์องผูน้าํกบัผูต้าม และคาํนึงถึง

เป้าหมาย ทีจะบรรลุความสาํเร็จเพียงเลก็นอ้ยเท่านัน บาส (Bass) ไดเ้สนอทฤษฏีภาวะผูน้าํขึนใหม่ 

คือ แบบผูน้าํการเปลียนแปลง จึงทาํให้แบบผูน้าํตามสถานการณ์ลดความสาํคญัลงไป นักวิชาการ

ส่วนใหญ่จึงหนัมาสนใจภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกนัอยา่งกวา้งขวางแทนทีภาวะผูน้าํแบบอืน ๆ  ทีผา่นมา 

 2.1.4 ความหมายของภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 

 Bass (1998, หนา้ 11) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่า สามารถเห็นไดจ้ากผูน้าํทีมี

ลกัษณะดงันีคือ มีการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในระหว่างผูร่้วมงานและผูต้าม ใหม้องงานของพวก

เขาในแง่มุมใหม่ ๆ ทาํให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ (Mission) และวิสัยทศัน์ (Vision) ของทีม

และขององคก์าร จะมีการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัความสามารถที

สูงขึน มีศกัยภาพมากขึน ชกันาํใหผู้ร่้วมงานแลผูต้ามมองใหไ้กลเกินกว่าความสามารถของพวกเขาเอง 

ไปสู่สิงทีจะทาํให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผูน้าํการเปลียนแปลงจะชกันําผูอื้นให้ทาํมากกว่าทีพวกเขา

ตงัใจตงัแต่ตน้และบ่อยครัง มากกว่าทีพวกเขาคิดว่ามนัจะเป็นไปได้ ผูน้ ําจะมีการท้าทายความ

คาดหวงัและมกัจะนาํไปสู่ถึงผลงานทีสูงขึน 

 บณัฑิต แท่นพิทักษ์ (2540, หน้า 15) ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลง 

หมายถึง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทีใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการยกระดบัความตอ้งการ ความตระหนกัและ

ความสาํนึกของผูต้าม ทาํให้ผูต้ามกา้วพน้จากความสนใจตนเองมาเป็นการทาํงานเพือประโยชน์

ส่วนรวมของหน่วยงาน และมุ่งมนัใชค้วามพยายามอยา่งสูงในการทาํงานเพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
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 วรรณดี ชูกาล (2540, หน้า 8) ให้ความหมายของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง หมายถึง 

ความสามารถของผูบ้ริหารในการยกระดบัแรงจูงใจของผูต้าม กระตุ้นให้ผูต้ามมีความต้องการ

สูงขึนกว่าทีเป็นอยู ่และเห็นคุณค่าตลอดจนการทีจะบรรลุวตัถุประสงค์ โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์

ของส่วนตวัและคาํนึงถึงส่วนรวมของหน่วยงาน 

 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543, หน้า 5) ให้ความหมายของภาวะผูก้ารเปลียนแปลง หมายถึง 

กระบวนการทีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้

สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู้ระดับทีสูงขึนและ                  

มีศกัยภาพมากขึน ทาํใหต้ระหนกัรู้ในภารกิจ จูงใจใหผู้ร่้วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตน

ซึงจะนาํไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสงัคม 

 เรซิคและสแวนสัน Razik & Swanson (2001, หน้า 115) กล่าวถึงผูน้าํแห่งการเปลียนแปลงว่า

เป็นผูจู้งใจให้บุคคลปฏิบัติงานเกินความคาดหวงัตามปกติ มุ่งไปทีภารกิจงานดว้ยความสนใจที

เกิดขึนภายในตนเอง มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูง และทาํใหพ้วกเขามีความมนัใจในการ

ทีจะใชค้วามสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จในภารกิจทีเกินปกตินนั 

 ชนะ พงศสุ์วรรณ (2548, หนา้ 7) ให้ความหมายของคาํว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง หมายถึง 

พฤติกรรมทีผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงาน โดยการเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้

สูงขึนกว่าความพยายามทีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดับทีสูงขึนและมี

ศกัยภาพมากขึนทาํใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในพนัธกิจและวิสยัทศัน์ขององคก์าร 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 7) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงไวว้่า 

เป็นการให้ความสาํคญัของผูร่้วมงานและผูต้าม ให้มองเห็นงานในแง่มุมใหม่โดยมีการสร้างแรง

บนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา หรือการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะ

และอุดมการณ์ของผูต้าม กระตุน้ ชีนาํ และมีส่วนร่วมในการพฒันาความสามารถของผูต้ามและ

ผูร่้วมงาน ไปสู่ระดบัความสามารถทีสูงขึน มีศกัยภาพมากขึนนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานทีสูงขึน 

 จากความหมายของภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ ํา  

การเปลียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง พฤติกรรมทีผูบ้ริหารแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เห็นในการบริหารหรือการปฏิบติังาน เป็นกระบวนการทีผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูใ้ต้บงัคับบัญชา                  

มีความตอ้งการและมีความพึงพอใจมากกว่าทีมีอยู ่โดยจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามองใหไ้กลเกินกว่า

ความสนใจของตนเองไปสู่ประโยชน์ของสถานศึกษา เกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง ผูบ้ริหาร

ตอ้งแสดงวิสยัทศัน์ และถ่ายทอดวิสยัทศัน์ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหมี้ความมุ่งมนัและทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ กลา้เผชิญกับความเปลียนแปลง สร้างเจตคติทีดีในการปฏิบัติงานมีการ

ส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์
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ปัญหาโดยใชเ้หตุผลและขอ้มลูหลกัฐาน มีความสามารถในการติดต่อสือสารระหว่างบุคคล และมี

เทคนิคการมอบหมายงานทีดี 

 2.1.5 ความเป็นมาและแนวคดิทฤษฏีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 

 ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงหรือภาวะผูน้าํเพือการปฏิรูปในยุคปัจจุบนัให้ความสาํคญัต่อ

การเปลียนแปลง ดังนัน ผูน้าํยุคใหม่ตอ้งสามารถทาํให้องค์การเกิดการเปลียนแปลงในทางทีดี

ผูบ้ริหารคือผูที้ทาํงานประจาํใหถ้กูตอ้ง ในขณะทีผูน้าํคือผูที้ทาํให้เกิดการสร้างนวตักรรมโดยการ

ตดัสินใจเลือกในสิงทีควรทาํ ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงและจุดประกายสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู ้

ตามใหเ้กิดการเริมตน้และยืดหยุ่นมุ่งทุ่มเทความพยายามปฏิบติังาน ไพโรจน์ กลินกุหลาบ (2551, 

หนา้ 85) ในยคุนีวงการวิชาการต่างมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเกียวกบัตวัแปรหรือปัจจยัทีจะมีอิทธิพล

ต่อความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลต่อองค์การ ตวัแปรหรือปัจจยัทีจะมีอิทธิพลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน หรือของกลุ่ม

ทาํงาน รวมถึงการพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของพนักงาน ซึงปัจจยัหนึงทีสาํคญัทีไดรั้บการ

ยอมรับว่ามีอิทธิพลมาก คือ ภาวะผูน้าํ ทงัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาในทุก ๆ ระดบั 

และทงัภาวะผูน้าํของพนกังานทุก ๆ คนในองคก์ารดว้ย ภาวะผูน้าํในทีนีจะหมายถึง พฤติกรรมหรือ

กระบวนการทีบุคคลหนึงมีอิทธิพลเหนือบุคคลอืนหรือกลุ่มในการทํางาน เพือให้บรรลุตาม

เป้าหมาย ในทศวรรษทีผา่นมาการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัเกียวกบัภาวะผูที้มีประสิทธิภาพ

มีจาํนวนมาก แต่มีแนวคิดทฤษฏีหนึงทีไดรั้บการยอมรับและกล่าวถึงกนัมาก คือ “ภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง” (Transformational Leadership) ซึงมีงานวิจยัมากมายทีสนับสนุนทฤษฏีนีในทวัโลก 

และยนืยนัว่าทฤษฏีสามารถนาํไปประยุกต์ได ้(สินีนาฏ โพธิจิญญาโน, 2554, หน้า 44) ก่อนจะมาเป็น

แนวคิดทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง ทฤษฏีภาวะผูน้าํเริมตน้มาก่อนคือ ทฤษฏีภาวะผูน้าํแบบบารมี 

(Charismatic Leadership) โดย แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ในทศวรรษที 1920 ไดเ้สนอทฤษฏี

ภาวะผูน้าํแบบบารมี เมือผลงานของเขาไดแ้ปลเป็นภาษาองักฤษในปี ค.ศ. 1947 ไดก้ระตุน้ความ

สนใจของนกัสงัคมวิทยาและนกัรัฐศาสตร์ทีศึกษาดา้นภาวะผูน้าํ ต่อมาในทศวรรษที 1980 นักวิจยั

ทางจิตวิทยาและการจดัการ ไดแ้สดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผูน้ ําแบบบารมีนี เนืองจาก

ในช่วงทศวรรษนนัเกิดการแปรรูปและมีการฟืนฟอูงคก์ารต่างๆ อย่างมากและผูบ้ริหารองค์การต่าง ๆ 

ในสหรัฐอเมริกามีการ ยอมรับกนัว่า มีความต้องการและจาํเป็นต้องมีการเปลียนแปลงในการ

ดาํเนินการเรืองต่าง ๆ เพือใหอ้งคก์ารสามารถอยูไ่ดใ้นสภาวะทีมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจสูง Yukl, 

Gary & Fleet D. Van David (1992, หน้า 173) ภาวะผูน้าํแบบบารมี หมายถึง ภาพความคิดของผู ้

ตามทีมองว่าผูน้าํเป็นผูที้มีพรสวรรค ์มีความเป็นพิเศษและเหนือคนทวัไป ผูต้ามจะมีความเชือมนั

เคารพและบูชาในตวัผูน้าํในลกัษณะทีเป็นวีรบุรุษ เหนือมนุษยห์รือเป็นเทพ เฮา้ส์ (House) ไดเ้สนอ
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ทฤษฏีโดยระบุตวับ่งชีพฤติกรรมความเป็นผูน้าํแบบบารมีว่าจะรวมเอาความเชือมนัของผูต้ามใน

ความถกูตอ้งของผูน้าํการยอมรับปราศจากคาํถามต่อผูน้าํ ความหลงใหลในตวันาํ รวมทงัความตงัใจ

ทีจะเชือฟังด้วยทฤษฏีภาวะผูน้าํแบบบารมีนี ระบุถึงลกัษณะของผูน้าํทีไดรั้บการมองว่าเป็นผูมี้

ความพิเศษเหนือธรรมดา คือ ผูน้าํจะมีความตอ้งการในอาํนาจอยา่งแรงกลา้ มีความเชือมนัในตนเอง

สูงและมีความตงัใจสูง (Paul M.Muchinsky, 1997, หน้า 374) คอนเกอร์ และ คานันโก (Conger & 

Kanungo) ไดเ้สนอทฤษฏีผูน้าํแบบบารมี โดยยึดตามสมมติฐานทีว่า บารมีนันเป็นปรากฏการณ์

แบบการเสริมสร้าง คือ ผูต้ามจะเป็นผูเ้สริมสร้างคุณลกัษณะพิเศษใหก้บัผูน้าํ โดยมาจากการสังเกต

พฤติกรรมของผูน้าํและผลจากพฤติกรรมเหล่านันประกอบดว้ย 1) การกระตุน้แนวความคิดทีมี

ความแตกต่างจากแนวคิดเดิมอยา่งมากแต่อยูอ่ตัราทีผูต้ามยงัสามารถรับได ้2) ทกัษะการจดัการใน

การสร้างความประทับใจ 3) ความสามารถในการรู้คิดประเมินสถานการณ์และโอกาส รวมทัง

ขอ้จาํกดั 4) มีความรู้สึกไวทางสังคม และมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ในความตอ้งการ

และในค่านิยมของผูต้ามผูน้าํแบบบารมีนีมกัจะเกิดขึนเมือมีวิกฤตการณ์ทีตอ้งการเปลียนแปลงที

สาํคญัหรือผูต้ามไม่พอใจในสถานะเดิม (Gary Yukl and Van D.Fleet, หน้า 175) อย่างไรก็ตาม

แมว้่าจะไม่ไดมี้วิกฤตเกิดขึนก็ตาม ผูน้าํแบบนีมกัจะแสดงสิงต่าง ๆ ทีเหนือธรรมดาในการจดัการ

เรืองต่าง ๆ นอกจากนี คอนเกอร์ (Conger) ไดอ้ธิบายว่า ภาวะผูน้าํแบบบารมีอาจจะมีลกัษณะบารมี

หรือบุคลิกภาพพิเศษเชิงลบ เช่น ผูน้าํจะทาํโครงการขนาดใหญ่เพือโฆษณาตนเองเกินจริง เนืองจาก

ผูน้าํประเมินตนเองสูงเกินไป และการยนิดีทีจะหารือหรือยอมรับคาํแนะนาํจากผูอื้น ผูน้าํแบบนีจะ

ลม้เหลวในการสร้างผูสื้บทอดทีมีความสามารถผูน้าํแบบนีมกัจะทาํให้ลูกน้องอ่อนแอและคอยพึง

ผูน้าํ และอาจบ่อนทาํลายหรือขจัดผูที้มีศกัยภาพทีจะเป็นผูสื้บทอดผูน้าํ (Muchinsky, หน้า 374)                 

มีงานวิจยัทีสนบัสนุนแนวคิดภาวะผูน้าํแบบบารมี เช่น งานของ โฮเวล และฟรอสท์ (Howell and 

Frost) ไดท้ดลองในห้องปฏิบติัการโดยมีการวดัพฤติกรรมของผูน้าํและพบว่าพฤติกรรมแบบมี

บารมีของผูน้าํส่งผลใหค้วามพึงพอใจและผลการปฏิบติังานของใตบ้งัคบับญัชาสูงขึน (Gary Yukl 

and Van David D.Fleet, หน้า 175) และเฮาส์ สแพนเกอร์ และวอยสกี (House, Spingler and Woycke)               

ได้ศึกษาบุคลิกภาพการมีบารมีและความมีประสิทธิภาพในฐานะของผูน้ ําของประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาสรุปว่าบุคลิกภาพและความมีบารมีมีสร้างความแตกต่างในความมีประสิทธิภาพของผูน้าํ  

 บาส (Bass) ไดร้ะบุขอ้จาํกดับางประการของผูน้าํแบบมีบารมี และไดแ้นะนาํให้มีการ

ขยายทฤษฏีให้ครอบคลุมถึงลักษณะพฤติกรรม ตัวบ่งชีบารมี สภาพแวดล้อมทีเอืออาํนวย 

ตวัอยา่งเช่น บาส เสนอว่า ผูน้าํแบบมีบารมี มกัจะเกิดขึนในทีทีการใชอ้าํนาจแบบปกติลม้เหลวใน

การจดัการกบัวิกฤตการณ์ และยงัเป็นทีน่าสงสยัเกียวกบัค่านิยมและความเชือดงัเดิมของผูน้าํแบบนี 

ดงันนั ต่อมาในทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของบาส (Bass) ไดใ้ชค้าํว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
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อุดมการณ์ (Idealized Influence) แทนคาํว่า การสร้างบารมี (Charisma) ซึงหมายถึงการมีอิทธิพล

เกียวกบัอุดมการณ์ทีระดบัสูงสุดของจริยธรรมคือ ความไม่เห็นแก่ตวั ซึงทงัผูน้าํและผูต้ามจะมีการอุทิศ

ตวัอย่างดีทีสุดเท่าทีจะสามารถทาํได ้ซึง บาส (Bass) ไดใ้ห้เหตุผลในการใชค้าํว่า การมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์ แทนคําว่า การสร้างบารมี เนืองจาก 1) การสร้างบารมี เป็นตัวแทนของ

ความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซึงมีลกัษณะเป็นการโออ้วดเหนือแสดง

ความตืนเตน้เกินจริง 2) การสร้างบารมีมีความสัมพนัธ์มากเกินไปกบัการปกครองแบบเผด็จการ

และความเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงเทียม เช่น ฮิลเลอร์ (Hitler) มุสโสลินี (Mussolini) 3) สาํหรับ

ผูว้ิจยับางคน เช่น เฮา้ส์ (House) และคอนเกอร์และคานันโก (Conger and Kanungo) กล่าวว่าการ

สร้างบารมี คือ การรวมภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทงัหมด ตงัแต่การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ปัญญา 

และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

 ดงันัน ในการฝึกอบรมและในวตัถุประสงค์ บางงานวิจยัของ บาส (Bass) จึงใชค้าํว่า การมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แทนคาํว่า การสร้างบารมี (Bernard M.Bass,1999 หน้า 12) หลงัจากเกิด

ทฤษฏี ภาวะผูน้าํแบบมีบารมีแลว้ ไดเ้กิดมีการพฒันาแนวคิดทฤษฏีเกียวกบัภาวะผูน้าํแบบใหม่ขึน

คือ ทฤษฏีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ทีไดมี้การกล่าวถึงคือ ทฤษฏี

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของเบอร์น (Burns) ในปี ค.ศ. 1978 และบาส (Bass) ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฏีที

ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฏีภาวะผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพและมีงานวิจัยทีเกียวขอ้งสนับสนุน

มากมาย รวมทงัมีการฝึกอบรมเพือพฒันาภาวะผูน้าํตามทฤษฏีดว้ย คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของบาส (Bass)  

 2.1.6 ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 

 ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง (Transformational Leadership) ของเบอร์น (Burns) 

 เริมตน้จากการวิจยัเชิงพรรณนาในผูน้าํทางการเมืองของ Burns (1978 หน้า 29) ไดอ้ธิบาย 

ภาวะผูน้าํในเชิงกระบวนการทีผูน้าํอิทธิพลต่อผูต้าม และในทางกลบักนัผูต้ามก็ส่งอิทธิพล ต่อการ

แกไ้ขพฤติกรรมของผูน้าํเช่นเดียวกัน ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมองได้ทงัในระดับแคบทีเป็น

กระบวนการทีส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดบัทีกวา้ง ทีเป็นกระบวนการใน

การใชอ้าํนาจเพือเปลียนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบนั ทฤษฎีของ Burns ผูน้ ําการเปลียนแปลง

พยายามยกระดบัของการตระหนกัรู้ของผูต้าม โดยยกระดบัแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรม

ให้สูงขึน เช่น ในเรืองของเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรม  

โดยไม่ยดึตามอารมณ์ เช่น ความกลวั ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยา ผูน้าํจะทาํให้ผูต้ามกา้วขึนจาก 

“ตวัตนในทุก ๆ  วนั” (Everyday selves) ไปสู่ “ตวัตนทีดีกว่า” (Better selves) Burns มีแนวคิดว่า ภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงอาจมีการแสดงออกโดยผูใ้ดก็ไดใ้นองคก์าร ในทุกตาํแหน่ง ซึงอาจจะเป็นผูน้าํหรือ
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ผูต้ามและอาจจะเกียวกบัคนทีมีอิทธิพลเท่าเทียมกนั สูงกว่าหรือตาํกว่าก็ได ้ซึง Burns (1978 หนา้ 3) 

ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําว่า หมายถึง การทีผูน้ ําทาํให้ผูต้ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที

แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความจาํเป็น และความคาดหวงั ทงัในของผูน้าํและผู ้

ตามBurns เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลทีมีความแตกต่างกันในด้านอาํนาจ ระดับ

แรงจูงใจ และทกัษะเพือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซึงเกิดไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 

 1. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพนัธ์ทีผูน้าํ ติดต่อ

กบัผูต้าม เพือแลกเปลียนผลประโยชน์ซึงกนัและกนั ผูน้าํจะใชร้างวลัเพือตอบสนองความตอ้งการ 

และเพือแลกเปลียนกบัความสาํเร็จในการทาํงาน ถือว่าผูน้าํและผูต้ามมีความตอ้งการอยู่ในขนัแรก

ตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory)  

 2. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้าํจะตระหนักถึงความ

ตอ้งการและแรงจูงใจของผูต้าม ผูน้าํและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์กนัในลกัษณะยกระดบัความตอ้งการ

ซึงกันและกัน ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพทังสองฝ่าย คือ เปลียนผูต้ามไปเป็นผูน้ ําการ

เปลียนแปลง และผูน้าํการเปลียนแปลงไดต้ระหนักถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุน้ให้ผู ้

ตามเกิดความสาํนึก (Conscious) และยกระดบัความตอ้งการของผูต้ามใหสู้งขึนตามลาํดบัขนัความ

ตอ้งการของมาสโลว ์และทาํให้ผูต้ามเกิดจิตสาํนึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม 

เช่น อิสรภาพ ความยติุธรรม ความเสมอภาค สนัติภาพและสิทธิมนุษยชน 

 3. ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม (Model Leadership) ผูน้าํการเปลียนแปลงจะเปลียนเป็นผูน้าํ

แบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริง เมือไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทงั

ผูน้ ําและผูต้ามให้สูงขึน และก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทังสองฝ่าย อาํนาจของผูน้ ําจะเกิดขึน                 

เมือผูน้าํทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ทาํใหผู้ต้ามเกิดความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมกบัวิธี

ปฏิบัติ สร้างจิตสํานึกให้ผูต้ามเกิดความต้องการในระดับทีสูงขึนกว่าเดิม ตามลาํดับขันความ

ตอ้งการของมาสโลวห์รือระดบัการพฒันาจริยธรรมของโคลเบิร์กแลว้ จึงดาํเนินการเปลียนแปลง

สภาพทําให้ผูน้ ําและผูต้ามไปสู่จุดหมายทีสูงขึน ผูน้ ําทังสามลักษณะตามทฤษฎีของ Burns                    

มีลกัษณะเป็นแกนต่อเนือง ภาวะผูน้าํแลกเปลียนอยูป่ลายสุดของแกนตรงกนัขา้มกบัภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลง ซึงมุ่งเปลียนสภาพไปสู่ภาวะผูน้าํแบบจริยธรรม 

 ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวคดิของ บาส (Bass) 

 สาํหรับทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ Bass (1985, หน้า 14) ไดพ้ฒันาแนวคิด

ทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงต่อจาก Burn โดยมีรายละเอียดมากขึนเพืออธิบายถึงกระบวนการ

เปลียนสภาพในองคก์าร และไดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงแบบมีบารมี 

(Charismatic) และแบบแลกเปลียน (Tran section) Bass ไดนิ้ยามภาวะผูน้าํในแง่ของผลกระทบของ
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ผูน้ ําทีมีต่อตัวผูต้าม ผูน้าํเปลียนสภาพผูต้ามโดยการทาํให้พวกเขาตระหนักในความสําคัญและ

คุณค่าในผลลพัธข์องงานมากขึน หรือโดยยกระดบัความตอ้งการของผูต้าม หรือโดยชกัจูงให้พวก

เขาเห็นแก่องคก์ารมากกว่าความสนใจของตนเอง (Self-Interest) ผลจากอิทธิพลเหล่านี ทาํให้ผูต้าม

มีความเชือมนัและเคารพในตวัผูน้าํ และไดรั้บการจูงใจให้ทาํสิงต่าง ๆ ไดม้ากกว่าทีคาดหวงัไวใ้น

ตอนแรก Bass เห็นว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงเป็นมากกว่าคาํเพียงคาํเดียวทีเรียกว่าบารมี 

(Charisma) บารมีไดรั้บการนิยามเป็นกระบวนการ ซึงผูน้าํส่งอิทธิพลต่อผูต้าม โดยการปลุกเร้า

อารมณ์ทีเขม้แข็ง และความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้าํ Bass เห็นว่าความมีบารมีมีความจาํเป็น แต่ยงัไม่

เพียงพอสาํหรับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลง ยงัตอ้งมีส่วนประกอบทีสาํคญัอีกสามส่วนของภาวะ

ผูน้ ําการเปลียนแปลงทีมีนอกเหนือจากความมีบารมี คือ การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 

stimulation) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) และการสร้างแรงบนัดาลใจ 

(Inspirational motivation) ทงัสามองค์ประกอบรวมกันกบัการสร้างบารมีเป็นองค์ประกอบทีมี

ปฏิสัมพันธ์กัน เพือสร้างการเปลียนแปลงแตกต่างกับผูน้ ําแบบมีบารมี นอกจากนี ผูน้ ําการ

เปลียนแปลงพยายามทีจะเพิมพลงั (Empower) และยกระดบัผูต้าม ในขณะทีผูน้าํแบบมีบารมีหลาย

คนพยายามทีจะทาํให้ผูต้ามอ่อนแอและตอ้งคอยพึงผูน้าํและสร้างความจงรักภกัดีมากกว่าความ

ผกูพนัในดา้นแนวคิด Bass ให้นิยามภาวะผูน้าํในทางทีกวา้งกว่าเบอร์น โดยไม่ใช่แค่เพียงการใช้

สิงจูงใจ (Incentive) เพือใหมี้ความพยายามมากขึน แต่จะรวมการทาํใหง้านทีตอ้งการมีความชดัเจน

ขึนเพือการให้รางวลัตอบแทน และ Bass ยงัมองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีความแตกต่างจาก

ภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน แต่ไม่ใช่กระบวนการทีเกิดขึนแยกจากกนั Bass ยอมรับว่า ผูน้ ําคน

เดียวกนัอาจใชภ้าวะผูน้าํทงัสองแบบ แต่อาจจะใชใ้นสถานการณ์หรือเวลาทีแตกต่างกนั 

 บาส (Bernard M.Bass, 1999, หนา้ 11) กล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่า เป็นผูน้าํที

ทาํให้ผูต้ามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 

Influence or Charisma) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุน้ทางปัญญา 

(Intellectual Stimulation) หรือการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

ผูน้าํจะยกระดบัวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผูต้ามทีเกียวกบัผลสัมฤทธิ (achievement) การบรรลุ

สัจจะแห่งตน (self-actualization) ความเจริญรุ่งเรือง (well-being) ของสังคม องค์กรและผูอื้น 

นอกจากนนัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงมีแนวโนม้ทีจะช่วยกระตุน้ความหมายของงานในชีวิตของผู ้

ตามใหสู้งขึน อาจจะชีนาํหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมใหสู้งขึนดว้ย  

 บาส และ อโวลิโอ (Bernard M.Bass & Bruce J.Avolio, 1994, หน้า 2) ไดอ้ธิบายลกัษณะของ

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่าสามารถเห็นไดจ้ากผูน้าํทีมีลกัษณะดงันี คือ มีการกระตุน้เกิดความ

สนใจระหว่างผูร่้วมงานและผูต้ามใหม้องงานของพวกเขาในแง่มุมใหม่ ๆ ทาํให้เกิดการตระหนักรู้
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ในเรืองภารกิจ (Mission) และวิสนัทศัน์ (Vision) ของทีมและองคก์ร มีการพฒันาความสามารถของ

ผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัความสามารถทีสูงขึน มีศกัยภาพมากขึน ชกันาํให้ผูร่้วมงานและ              

ผูต้ามมองใหไ้กลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเองไปสู่สิงทีจะทาํให้กลุ่มไดป้ระโยชน์ ผูน้าํการ

เปลียนแปลงจะชกันาํผูอื้นใหท้าํมากกว่าทีพวกเขาตงัใจตงัแต่ตน้ และบ่อยครังมากกว่าทีพวกเขาคิด

ว่ามนัจะเป็นไปได ้ผูน้าํจะมีการทา้ทายความคาดหวงัและมกัจะนาํไปสู่การบรรลุถึงผลงานทีสูงขึน 

ในตอนเริมตน้ของทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ Bass ปี ค.ศ.1985 Bass ไดเ้สนอภาวะผูน้าํ 

2 แบบ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง (transformational leadership) และภาวะผูน้าํการแลกเปลียน 

(Transactional Leadership) ซึงมีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) ทีมีความต่อเนืองกนั ตามรูปแบบ

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง โดยผูน้าํจะใชภ้าวะผูน้าํการเปลียนแปลงเพือพฒันาความตอ้งการของผู ้

ตามสูงขึนต่อเนืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน ซึงเป็นการแลกเปลียนสิงทีตอ้งการระหว่างกนั 

เพือใหผู้ต้ามปฏิบติัตามภาวะผูน้าํทงัสองประเภทนี ผูน้าํคนเดียวกนัอาจใชป้ระสบการณ์ทีแตกต่าง

กนัในเวลาทีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม Bass วินิจฉยัว่า ความเป็นภาวะผูน้าํการแลกเปลียนสามารถ

ส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพขันตาํกว่า ส่วนภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงซึงช่วยเพิมและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในขนัทีสูงกว่า สาํหรับความแตกต่างของภาวะผูน้าํทงัสองแบบทีสามารถ

สรุปเป็นตารางที 2.2 ดงันี 
 

ตารางที 2.2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบแลกเปลยีนกบัภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 
 

ความแตกต่าง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลยีน ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง 

คุณลกัษณะ มุ่งกระบวนการแลกเปลียน

ความคิดเป็นแบบค่อยพฒันา

อยู่ภายใต้โครงการทีเป็นการ

ตอบสนอง (Reactive) 

มุ่งความสัมพนัธ์ ความคิดเป็น

แ บ บ เ ป ลี ย น แ ป ล ง สิ น เ ชิ ง 

เกิดขึนจากวิกฤตการณ์ เป็น

ลกัษณะการริเริม (Proactive) 

แรงจูงใจ รางวลั (ภายนอก) การเห็นคุณค่า (ภายใน) 

อาํนาจ ประเพณีปฏิบติั ความมีบุคลิกพิเศษ 

จุดเนน้ ผลทีได ้ วิสยัทศัน์ 

ผูน้าํ เน้นในกิจ กรรม  ชีบ ทบา ท

ชัด เ จ น ต ร ะ ห นั ก ใ น ค ว า ม

ตอ้งการ จดัการแบบวางเฉย 

เป็นทีปรึกษา ผูฝึ้กสอน และครู

มีการกระจายอาํนาจให้แต่ละ

บุคคลให้อาํนาจตัดสินใจเป็น

ผูน้าํทีดี ไม่เป็นทางการ เขา้ถึง

ไดง่้าย เป็นตวัอยา่งของคุณธรรม 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสวงหาความมั นคง ความ

ต้องการได้รับการตอบสนอง

แยกองคก์ารออกจากปัจเจกบุคคล 

ละเวน้ประโยชน์ส่วนตนเพือ

องคก์ร ทาํมากกว่าทีคาดหวงั 

ผลทีไดรั้บ การทาํงานตามทีคาดหวงั กา้วกระโดดในการทาํงาน 

  

ทีมา : Donald C. Mosley, Paul H. Pietri and Leon C. Megginson. (1996). Management Leadership in 

Action. 5th ed. New York : Horper Collins, p. 412. 
  

 นอกจากนันแลว้ Bass ยงัไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงว่า เป็นส่วนขยายของ

ภาวะผูน้ ําแลกเปลียน เนืองจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนจะเน้นเฉพาะเรืองการจดัการหรือการ

แลกเปลียนซึงเกิดขึนระหว่างผูน้าํและผูต้าม ซึงการแลกเปลียนนีจะอยูบ่นพืนฐานทีผูน้าํถกเถียงกนั

พูดคุยกนัว่า มีความตอ้งการอะไร มีการระบุเงือนไขและรางวลัทีผูต้ามและผูร่้วมงานจะได้รับ                 

ถา้พวกเขาทาํในสิงทีตอ้งการไดส้าํเร็จ แต่ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจะปฏิบติัตามผูร่้วมงานและ             

ผูต้ามมากกว่าการกาํหนดให้มีการแลกเปลียนหรือขอ้ตกลงธรรมดา พวกเขาจะมีการปฏิบัติใน

วิถีทางทีจะนาํไปสู่ผลงานทีสูงขึน โดยการปฏิบติัในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึงหรือมากกว่า

ทีเกียวกับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและ                 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

 บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดก้ล่าวว่าในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่านมา ทฤษฎีภาวะ

ผูน้ ําการเปลียนแปลงได้พฒันาเป็นรูปเป็นร่างขึน โดยการศึกษาวิจยัรวบรวมขอ้มูลพฒันาและ

ฝึกอบรมจากทุกระดบัในองค์การและในสังคม ทงักบัผูน้าํทุกระดบัและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี

กิจกรรม จนถึงผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้นทงัในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม 

ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบนัการศึกษา ในต่างเชือชาติ และขา้มวฒันธรรม Bernard M.Bass, 

(1999 หนา้ 20) ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทีวดัโดยเครืองมือวดัภาวะ

ผูน้าํพหุองค์ประกอบ (Mutifactor Leadership Questionnaire : MLQ) ทีสร้างและพฒันาโดย บาส 

และอโวลิโอ เป็นภาวะผูน้ ําทีมีประสิทธิภาพและให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผูน้ ําแบบ

แลกเปลียน และมีงานวิจยัเชิงประจกัษ์และการศึกษาเชิงทฤษฎีจาํนวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อการเพิมผลการปฏิบัติงานของบุคคลและของ

องค์กร หลงัจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจยัเกียวกับทฤษฎีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเป็น

ระยะเวลาหนึง คือ ตงัแต่ บาส (Bass) เสนอทฤษฎีนีในปี ค.ศ. 1985 ไดมี้การพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงเป็นโมเดลภาวะผูน้าํแบบเต็มรูปแบบ (Model of the full rang of leadership) 

โมเดลนีจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงและ
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พฤติกรรมของภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน รวมทังภาวะผูน้ ําแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire 

leadership) หรือ พฤติกรรมการไม่มีภาวะผูน้าํ (Non leadership behavior) Bass and Avolio, (1994, หน้า 4) 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1. ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการทีผูน้าํ

มีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามโดยเปลียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงขึน

กว่าความพยายามทีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัทีสูงขึนและมี

ศกัยภาพมากขึน ทาํใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้

ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือ

องค์การหรือสังคม ซึงกระบวนการทีผูน้ ํามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้ามนีจะกระทาํโดยผ่าน

องคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือทีเรียกว่า “4 I’s” คือ 

  1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence of Charisma Leadership : II 

or CL) หมายถึง การทีผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม ผูน้าํทีจะเป็นที

ยกยอ่ง เคารพ นบัถือ ศรัทธา ไวว้างใจและทาํใหผู้ต้ามเกิดความภาคภูมิใจเมือไดร่้วมงานกนั ผูต้าม

จะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้าํและตอ้งการเลียนแบบผูน้าํของเขา สิงทีผูน้าํตอ้งปฏิบติั

เพือบรรลุถึงคุณลกัษณะนี คือ ผูน้าํจะต้องมีวิสัยทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะมี

ความสมาํเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤต ผูน้าํเป็น

ผูที้ไวใ้จไดว้่าจะทาํในสิงทีถกูตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูที้มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผูน้าํจะหลีกเลียงที

จะใช้อาํนาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพือให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้นและ                  

เพือประโยชน์ของกลุ่ม ผูน้ ําจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตังใจ                   

การเชือมนัในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชือและค่านิยมของเขา ผูน้าํจะเสริมความ

ภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดีและความมนัใจของผูต้าม และทาํใหผู้ต้ามมีความเป็นพวกเดียวกนักบัผูน้าํ 

โดยอาศยัวิสยัทศัน์และการมีจุดประสงคร่์วมกนั ผูน้าํแสดงความมนัใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึง

เดียวกันเพือการบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ ผูต้ามจะเลียนแบบผูน้าํและพฤติกรรของผูน้าํจากการ

สร้างความมนัใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูน้าํการเปลียนแปลงจึงรักษา

อิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหนา้ทีขององคก์ร 

  1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation : IM) หมายถึง การทีผูน้าํจะประพฤติ 

ในทางทีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผูต้ามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ            

ทา้ทายในเรืองงานของผูต้าม ผูน้ ําจะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ

แสดงออกซึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีดีและการคิดแง่บวก ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม

สมัผสักบัภาพทีงดงามของอนาคต ผูน้าํจะสร้างและสือความหวงัทีผูน้าํตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้าํจะ
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แสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเชือมนัและ

แสดงใหเ้ห็นความตงัใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้ม

ผลประโยชน์ของตนเพือวิสยัทศัน์และภารกิจขององค์การ ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนั

ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจนีเกิดขึนผ่านการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทาํให้ผู ้

ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาทีตนเองเผชิญได ้               

ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผูต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริม

สร้างสรรค ์

  1.3 การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual stimulation : IS) หมายถึง การทีผูน้าํมีการกระตุน้            

ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหาแนวทาง

ใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพือหาข้อสรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม เพือทําให้เกิดสิงใหม่และ

สร้างสรรค์ โดยผูน้าํมีการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์มีการ

ตงัสมมติฐาน การเปลียนกรอบ (reframing) การมองปัญหาและการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ย

วิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหา

คาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจผูต้ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาดว้ยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ ํามีการ

กระตุน้ใหผู้ต้ามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้ามแมว้่ามนัจะแตกต่างไป

จากความคิดของผูน้าํ ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีทา้ทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะ

แกปั้ญหาร่วมกันโดยผูน้าํจะสร้างความเชือมนัให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างตอ้งมีวิธีแกไ้ข แมบ้าง

ปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้าํจะพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้จากความ

ร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตังคาํถามต่อ

ค่านิยมของตนเอง ความเชือและประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนทีสาํคญัของการพฒันา

ความสามารถของผูต้ามในการทีจะตระหนกั เขา้ใจและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

  1.4 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration : IC) ผูน้าํจะมี

ความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้าํ ใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํ

ใหผู้ต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาํคญั ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นทีปรึกษา (Advisor) ของผู ้

ตามแต่ละคนเพือการพฒันาผูต้าม ผูน้ ําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล                

เพือความสมัฤทธิผลและเติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพือร่วมงานให้

สูงขึน นอกจากนีผูน้าํจะมีการปฏิบติัต่อผูต้าม โดยการใหโ้อกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ สร้างบรรยากาศของ

การใหก้ารสนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็นและความตอ้งการ 

การประพฤติของผูน้าํแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคน
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ไดรั้บกาํลงัใจมากกว่า บางคนมีโครงสร้างงานทีมากกว่า ผูน้าํมีการส่งเสริมการสือสารสองทางและ

มีการจดัการดว้ยการเดินดูรอบ ๆ (management by walking around) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการ

ส่วนตวั ผูน้าํใจในความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทงัระบบ (As a whole 

person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ผูน้าํจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ                

มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ ําจะมีการมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผูต้าม 

เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษอยา่งเต็มทีและเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ทีทา้ทายความสามารถ 

ผูน้ ําจะดูแลผูต้ามว่าต้องการคาํแนะนําการสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการทาํงานที

รับผดิชอบอยูห่รือไม่ โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขากาํลงัถกูตรวจสอบ องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ

ทงั 4 ประการ (4I’s) ของภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงนีจะมีความสัมพนัธ์กนั (inter correlated) 

อยา่งไรก็ตาม มีการแบ่งแยกแต่ละองคป์ระกอบ เพราะเป็นแนวคิดพฤติกรรมทีมีความเฉพาะเจาะจง 

และมีความสาํคญัในการวินิจฉยัตามวตัถุประสงคต่์างๆ 

 2. ภาวะผู้นําแบบแลกเปลยีน (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการทีผูน้าํ

ใหร้างวลัหรือลงโทษผูต้าม ขึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานของผูต้าม ผูน้าํใชก้ระบวนการแลกเปลียน

เสริมแรงตามสถานการณ์ ผูน้าํจูงใจผูต้ามใหป้ฏิบติังานตามระดบัทีคาดหวงั ผูน้าํช่วยใหผู้ต้ามบรรลุ

เป้าหมาย ผูน้าํทาํใหผู้ต้ามมีความเชือมนัทีจะปฏิบติังานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ที

กาํหนด ซึงผูน้ ําจะต้องรู้ถึงสิงทีผูต้ามจะต้องปฏิบัติเพือให้ได้ผลลพัธ์ทีตอ้งการ ผูน้ ําจูงใจโดย

เชือมโยงความตอ้งการและรางวลักบัความสาํเร็จตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็นรางวลัภายนอก 

ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามเขา้ใจในบทบาท รวมทงัผูน้าํจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้าม ผูน้าํจะรับรู้

ว่าผูต้ามตอ้งการทาํอะไรเพือทีจะบรรลุเป้าหมาย ผูน้าํจะระบุบทบาทเหล่านีและขอ้กาํหนดงานที

ชดัเจน ผูน้าํจะรับรู้ความตอ้งการของผูต้าม ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามระบุเป้าหมาย และเขา้ใจว่าความ

ตอ้งการหรือรางวลั ทีพวกเขาตอ้งการเชือมโยงกบัความสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งไร ภาวะผูน้าํแบบ

แลกเปลียน ประกอบดว้ย 

  2.1 การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CRW) ผูน้าํจะทาํให้ผูต้าม

เข้าใจชัดเจนว่าต้องการให้ผูต้ามทําอะไรหรือคาดหวงัอะไรจากผูต้าม และจากนันจะจัดการ

แลกเปลียนรางวลัในรูปของคาํยกยอ่งชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิมขึน ให้โบนัส 

เมือผูต้ามสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงั ผูน้าํแบบนีมกัจูงใจโดยใหร้างวลัเป็นการตอบแทน

และมกัจูงใจดว้ยแรงจูงใจขนัพืนฐานหรือแรงจูงใจภายนอก  

  2.2 การบริหารงานแบบวางเฉย (Management-by Exception) เป็นการบริหารงานที

ปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาพเดิม (Status quo) ผูน้าํไม่พยายามเขา้ไปยุ่งเกียวกบัการทาํงาน จะเขา้ไป

แทรกต่อเมือมีอะไรเกิดผดิพลาดขึนหรือการทาํงานทีตาํกว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมกัจะเป็นทางลบ
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หรือใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงเปลียนแปลงอะไร ผูน้าํจะเขา้ไป

เกียวขอ้งก็ต่อเมืองานบกพร่องหรือไม่ไดม้าตรฐานการบริหารงานแบบวางเฉย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

   2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active management by Exception : MBE-A) 

ผูน้าํจะใชว้ิธีการทาํงานแบบกนัไวดี้กว่าแก ้ผูน้าํจะคอยสงัเกตผลการปฏิบติังานของผูต้ามและช่วย

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งเพือป้องกนัการเกิดความผดิพลาดหรือลม้เหลว 

   2.2.2 การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management byException : 

MBE-P) ผูน้าํจะใชว้ิธีการทาํงานแบบเดิมและพยายามรักษาสภาพเดิม ผูน้าํจะเขา้ไปแทรกแซงถา้ผล

การปฏิบติังานไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรือถา้มีบางส่วนผดิพลาด 

 3. ภาวะผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire Leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มี

ภาวะผูน้าํ (Non-Leadership Behavior) เป็นภาวะผูน้าํทีไม่มีความพยายาม ขาดความรับผดิชอบ ไม่มี

การตดัสินใจ ไม่เต็มใจทีจะเลือกยนือยูฝ่่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมือผูต้ามตอ้งการผูน้าํ ผูน้าํจะ

ไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทศัน์เกียวกบัภารกิจขององค์กร ไม่มีความชดัเจนในเป้าหมาย Bernard M.Bass, 

(1999, หนา้ 32) 

 ดงันัน อาจสรุปได้ว่าภาวะผูน้ ําทีมุ่งเน้นการเปลียนแปลงหรือทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบ

เปลียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นผูที้มีความสามารถในการกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดปัญญา

รู้จกัคิดแกปั้ญหาทีมีอยูโ่ดยริเริมแนวทางใหม่เพือการเปลียนแปลงโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์ใน

การทาํงานด้วนตนเองเพราะผูน้าํแบบเปลียนสภาพจะพยายามทีจะหาวิถีทางใหม่ในการทาํงาน

เพือให้งานประสบความสาํเร็จดงันันภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพจึงเป็นทฤษฎีทีผูน้าํสามารถใช้

อิทธิพลกบัผูต้ามไดม้ากแมก้ระทงักบัระบบวฒันธรรมเนืองจากผูน้าํแบบเปลียนสภาพจะก่อให้เกิด

การเปลียนแปลงขึนในองคก์ารแต่ทงันีการนาํนันผูน้าํตอ้งมีศีลธรรมและค่านิยมในการเป็นผูน้าํที

แทจ้ริงเพือใหผู้ต้ามเกิดความผกูพนักนัร่วมมือกนัเพือบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้

 

2.2 แนวคดิ ทฤษฎเีกียวกับบรรยากาศองค์กร 

 การทีจะทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไดน้ัน ย่อมตอ้งอาศยับุคลากรขององค์กรทีจดัว่า

เป็นทรัพยากรทีสาํคญัในการดาํเนินงานภายใตเ้งือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางทีองค์กรมุ่งหวงั

ไวสิ้งหนึงทีองคก์รและสมาชิกภายในองคก์รสามารถปรับเขา้หากนัได ้นั นก็คือ การจดับรรยากาศ

ภายในองค์กรให้เอือต่อการรับรู้ทีดีของสมาชิกในการทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบั สมยศ นาวีการ

(2544, หนา้ 192) ทีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มของงานทีพนกังานรับรู้ทงัโดยทางตรงและทางออ้มหรือ

บรรยากาศองคก์รเป็นแรงผลกัดนัทีสาํคญัอย่างหนึงทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในการ

ทาํงาน นอกจากนี นักวิจยักลุ่มเฮย ์(Pulse Survey- Leadership Style and Organizational Climate, 2005b: 



30 

Online) ไดส้นบัสนุนแนวคิดนีว่า อิทธิพลของการรับรู้ของพนักงาน ทีมีต่อบรรยากาศองค์กรนัน 

จะเป็นแรงขบัเคลือนพนกังานในการปฏิบติังาน และมีผลต่อการเพิมผลผลิตของงาน ส่วน ซิลเวอร์ 

เพาแลน และแมนนิง (Silver; Poulin; & Manning, 1997, p. 6) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า บรรยากาศของ

องค์กรมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทาํงาน ความเหนือยลา้ใน

ปฏิบติังาน และการออกจากสถานภาพการเป็นพนักงานในองค์กร นอกจากนีฮอย และมิสเคล              

ไดเ้สนอแนวคิดว่า บรรยากาศในโรงเรียน คือ การอธิบายถึงบรรยากาศต่างๆภายในสถานศึกษานนั ๆ  ที

ผูบ้ริหาร ครู และผูที้ปฏิบติังานภายในสถานศึกษาสามารถรับรู้ร่วมกนั ซึงมีผลกระทบต่อทศันคติ

และพฤติกรรมการปฏิบติังานในโรงเรียน Citing Hoy; & Miskel (2003, หนา้ 49) 

 ดงันนั จะเห็นไดว้่าบรรยากาศองคก์รเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการรับรู้ของบุคลากร

ในองค์กรเพือการปฏิบติังานให้บรรลุจุดหมายขององค์กรได ้บรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีดีใน

องคก์รมีความสาํคญัอยา่งยงิในการเพิมผลผลิตของงาน และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจทีจะปฏิบติังาน

ดว้ยความกระตือรือร้น อีกทังมีความตังใจในการปฏิบติังานรวมถึงมีความสมาํเสมอในการมา

ทาํงานใหแ้ก่องคก์ร ซึงเกิดขึนจากการรับรู้ในดา้นบวกทีมีต่อบรรยากาศภายในองค์กรทีตนอยู่อนั

เนืองมาจากการเกิดความรู้สึกทีดีและมีความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีความภกัดีต่อองค์กร เพือการ

รักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 2.2.1 ความหมายของบรรยากาศองค์กร 

 ดูบริน (DuBrin, 1984, หน้า 404) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง สภาวะแวดลอ้ม

ทางกายภาพ และสภาวะการบริหาร ทีบุคลากรในองค์กรรับรู้ เขา้ใจ และรู้สึกไดท้งัทางตรงและ

ทางออ้มซึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

 กิบสนั และ คนอืน ๆ (Gibson et., al., 2000 หนา้ 8) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง 

กลุ่มคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มของงานทีผูป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มนัน ๆ เข้าใจ รับรู้

บรรยากาศองคก์รจะเป็นแรงผลกัดนัทีสาํคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในการทาํงาน 

 สตริงเกอร์ (Stringer, 2002, หน้า 68) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร คือ การรับรู้ทีเกิดขึน

จากความนึกคิด หรือความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงานปัจจุบนั ซึงเป็น

ส่วนหนึงของการจูงใจการทาํงานในองคก์ร 

 เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, หนา้ 278) ใหค้วามเห็นว่าบรรยากาศองค์กร 

หมายถึง ตวัแปรชนิดต่าง ๆ เมือนาํมารวมกันแลว้มีผลกระทบต่อระดบัของการทาํงานหรือการ

ปฏิบติังานของผูด้าํเนินงานภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรของบรรยากาศองค์กรจะมี

ผลกระทบแตกต่างกนัสุดแทแ้ต่ว่าผูป้ฏิบติังานนนั ๆ เป็นอยา่งไร แตกต่างกนัอยา่งไรดว้ย 
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 จุฑารัตน์ สุคนัธรัตน์ (2541, หน้า 10) กล่าวถึง บรรยากาศองค์กรว่า เป็นการรับรู้ความรู้สึก

หรือความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานทีมีต่อลกัษณะขององคก์รในแง่ต่าง ๆ ทีแวดลอ้มอยูร่อบ ๆ ตวัของ

ผูป้ฏิบติังาน ซึงเป็นลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองค์กร และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ทศันคติของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 

 พงษพ์นัธ ์พงษโ์สภา (2542, หนา้ 12) กล่าวว่า บรรยากาศในการทาํงานจะเกียวขอ้งกบัการรับรู้

ของสมาชิกในเรืองต่างๆ เช่น โครงสร้างของงาน ความไวว้างใจซึงกนัและกนั ความรู้สึกเป็นธรรม

เป็นตน้ องคก์รทีมีบรรยากาศในการทาํงานทีดีจะทาํใหก้ารทาํงานมีความราบรืน และไม่ตึงเครียด 

 นงเยาว ์แกว้มรกต (2542, หน้า 10) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง การรับรู้ของ

พนกังานต่อสิงต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซึงเป็นสิงทีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละองค์กร และมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติและพฤติกรรมในองคก์รของพนกังาน 

 ลดัดา สจัพนัโรจน์ (2545, หนา้ 6) กล่าวว่า บรรยากาศองคก์ร หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที

มีต่อสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในองคก์รว่ามีลกัษณะอยา่งไร 

 ประพนัธ์ สุดโต (2545, หน้า 27) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง สภาวะทีเกิดขึน

จากการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ซึงมีอิทธิพลต่อขวญั กาํลงัใจ ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลากร 

 จาํเรียง เพชรแกว้ (2545, หนา้ 7) กล่าวว่า บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรม

ของบุคคลในโรงเรียนทีแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละโรงเรียน ซึงมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน 

 ภคินี ดอกไมง้าม (2546, หนา้ 7) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

เกียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มขององคก์รทีส่งผลต่อการปฏิบติังาน 

 ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548, หน้า 6) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง ทศันคติ ความคิด

ความรู้สึก ความเขา้ใจหรือความเชือของบุคลากรทีเกียวกบัสถานศึกษา หรือคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม

ของสถานศึกษาทีมีผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบติังานของบุคลากร 

 วชิราณี เหลืองไพโรจน์ (2549, หน้า 30) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรจะสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยม 

ปทสัถาน ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

 จากคาํนิยามของนกัวิชาการทีกล่าวมาขา้งตน้นี จึงพอสรุปคาํนิยาม ไดว้่า บรรยากาศองค์กร 

หมายถึง ลกัษณะขององคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในองคก์รทีแวดลอ้มตวัผูป้ฏิบติังานและก่อใหเ้กิดการ

รับรู้ทางตรงและทางออ้ม เป็นความรู้สึกของพนักงานทีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อนัจะมี

ผลต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในการทาํงาน ซึงบรรยากาศองคก์รนีจะทาํใหอ้งคก์รหนึงแตกต่าง

กบัอีกองคก์รหนึง 
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 2.2.2 ความสําคญัของบรรยากาศองค์กร 

 สตริงเกอร์ (Stringer. 2002: 9) ไดก้ล่าวว่า บรรยากาศองค์กรเป็นสิงทีสาํคญัต่อการรับรู้

ของบุคลากรในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานทีดีต่อองค์กร ดังทีลิทวินและสตริงเกอร์ 

(Furnham, 2003 : Online; Citing Litwin; & Stringer, 1968, unpaged) ไดก้ล่าวว่า บรรยากาศองคก์ร

มีความสมัพนัธก์บับุคลากรทีทาํงานอยูใ่นองคก์ร ซึงบรรยากาศองค์กรทีดีจะมีส่วนในการจูงใจให้

บุคลากรเกิดพลงัในการทีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้อีกทงัยงัมีความสาํคญัต่อ

ผูบ้ริหารในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในองค์กรให้เหมาะสมต่อการ

ปฏิบติังานบรรยากาศองคก์รยงัมีส่วนสาํคญัในการช่วยให้บุคลากรสามารถผลิตผลงานไดเ้พิมขึน 

ซึงลิทวิน และสตริงเกอร์ ไดเ้น้นในเรืองการพฒันาการปฏิบัติงานของบุคลากร ในด้านการเพิม

ผลผลิตของงานและเพือลดระดบัการลาออกจากงาน ซึงมีความสมัพนัธ์เชือมโยงต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานในองคก์รโดยตรง 

 แมคเคลแลนด์ (Gary; & Starke. 1984: 105; Citing. McClelland. 1966. That Urgeto Achieve) 

เสนอว่าบรรยากาศภายในองค์กรมีความสําคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ในอนัทีจะทาํให้องค์กร

ประสบความสาํเร็จนัน ผูบ้ริหารจึงควรสร้างเสริมบรรยากาศองค์กรทีมุ่งความสาํเร็จ โดยมีคุณลกัษณะ

สาํคญัดงันี 

 1. ระบบการใหร้างวลั (A reward system) เช่น การจ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้ เพือทาํให้ผล

การปฏิบติังานนนั ๆ สาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์

 2. ระบบการตงัเป้าหมาย (A system of goal-setting) โดยให้พนักงานแต่ละคนตงัเป้าหมายของ

ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 3. เนน้การทาํงานทีตวับุคคล (Emphasis upon individual effort) โดยใหพ้นกังานทุกคนมี

ความตงัใจ และพยายามทาํงานทีตนไดรั้บมอบหมายใหดี้ทีสุด 

 4. ระบบการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (A feedback system) พนักงานสามารถไดรั้บขอ้มูลจาก

การปฏิบติังานของตน อยา่งรวดเร็ว และมีการพิจารณาความดีความชอบจากความสาํเร็จในผลการปฏิบติั 

 5. ระบบการลดขนัตอนการบงัคบับญัชา (A system of minimized the degree of dependence) 

 สเตียร์ Steers (1977) ไดก้ล่าวว่า บรรยากาศองคก์รมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร คือ 

 1. บรรยากาศองคก์รเป็นการรับรู้ของบุคคลทงัในระดบับุคคลและกลุ่มซึงก่อให้เกิดเป็น 

พฤติกรรมขององค์กรในทีสุด ดังนันการจดัรูปแบบการบริหารองค์กรจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของบุคลากรทงัในระดบับุคคลและกลุ่ม 

 2. บรรยากาศองคก์รหนึงอาจจะเหมาะสมต่อองคก์รหนึง และอาจจะไม่เหมาะสมกบัอีก

องค์กรหนึง ฉะนัน ผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาถึงเป้าหมาย และความพยายามทีจะนาํไปสู่การสร้างสรรค์
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บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อองคก์รและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคลากรโดยบรรยากาศแบบเน้น

ผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จะเหมาะสมกับองค์กรทีเน้นผลการปฏิบัติงานขององค์กร 

ในขณะทีบรรยากาศองคก์รแบบเน้นความอบอุ่นและความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัขององค์กรนัน  

จะเหมาะสมต่อองคก์รทีเนน้ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรเป็นหลกั   

 3. แมว้่าบรรยากาศองคก์รจะมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต่

ก็ไม่สามารถคาดหวงัว่า บรรยากาศองคก์รจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรนอกจากนี 

ยงัไดก้ล่าวถึงบรรยากาศองคก์รทีก่อใหเ้กิดผลดีต่อบุคลากรในองคก์ร 2 ขอ้ คือ 

 3.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

 3.2 ผลการปฏิบติังาน (Job Performance) 

 เบดนาร์ (Bednar, 2003) กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรมีความสําคญัอย่างยิงต่อการสร้าง

ความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมนัทุ่มเทในการทาํงาน แมว้่าจะเป็นงานทีมีความซบัซอ้นและทา้ทาย

ก็ตาม ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสมัพนัธใ์นดา้น ความเหนือยลา้ทีจะทาํงาน และการโยกยา้ยงาน 

ดว้ยเช่นกนั 

 สเตียร์ส และ พอร์เตอร์ (Steers, 1979. Motivation and Work Behavior, pp. 365) กล่าวว่า                   

ตวัแปรทีสาํคญัในการศึกษาองค์กร คือ ลกัษณะบรรยากาศองค์กร เพราะถา้หากไม่พิจารณาถึง

สภาพแวดลอ้มในองค์กร ซึงมีส่วนในการกาํหนดทศันคติและพฤติกรรมการทาํงานของคนใน

องคก์รแลว้ ก็จะไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการทาํงานของคน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ขององคก์รไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown & Moberg, 1996) ชีว่าบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อ

สมาชิกในองคก์ร เพราะช่วยวางรูปแบบความคาดหวงัของสมาชิกในองคก์รต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ 

ขององคก์ร ซึงจะช่วยใหมี้ทศันคติทีดีต่อองคก์รและความพอใจทีจะอยูใ่นองค์กรนอกจากนียงัเห็น

ว่าหากตอ้งการปรับปรุงเปลียนแปลงหรือพฒันาองคก์รแลว้ สิงทีจะตอ้งพิจารณาเปลียนแปลงก่อนอืน 

คือ บรรยากาศองค์กร เพราะบรรยากาศองค์กรถูกสั งสมจากความเป็นมาวฒันธรรม กลยุทธ์ของ

องคก์รตงัแต่อดีต 

 กล่าวโดยสรุปจะเห็นไดว้่า บรรยากาศองคก์รมีความสาํคญัต่อการรับรู้ของสมาชิกภายใน

องคก์รในทุกระดบั เพราะบรรยากาศองคก์รเป็นตวัแปรสาํคญัในการมีส่วนกาํหนดพฤติกรรมของ

สมาชิกทุกคนในองคก์ร ความสาํเร็จขององคก์รส่วนหนึงยอ่มขึนอยูก่บับรรยากาศองคก์ร ซึงมีส่วน

ในการสนบัสนุนการทาํงานอยา่งยงิในการทีจะทาํใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนัน ผูบ้ริหาร 

จึงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารบรรยากาศองค์กรให้มีลกัษณะทีเอืออาํนวยต่อ

ความสาํเร็จอนัเป็นเป้าหมายหลกัใหไ้ดน้นัเอง 
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 2.2.3 ทฤษฏีเกยีวกบับรรยากาศองค์กร 

 มีนักวิชาการหลายท่านไดร้วบรวมทฤษฎีทีเกียวกบับรรยากาศองค์กรไวห้ลายทฤษฎี              

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 กิปสัน และ ดอนเนลลี (Gibson; & Donnelly, 1973) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที

เกียวกบับรรยากาศองคก์ร โดยกิปสัน และ ดอนเนลลี ไดน้าํเอาทฤษฎีการบริหารของนักวิชาการ

ต่าง ๆ มาสรุปซึงชีใหเ้ห็นถึงแนวคิดทีเกียวกบับรรยากาศองคก์ร และแต่ละทฤษฎีทีมีความแตกต่างกนั 

ดงัตารางที 2.3 
 

ตารางที 2.3 ทฤษฏีเกยีวกบับรรยากาศองค์กร 

 

ทฤษฎ ี การให้ความสําคญั 
แนวความคดิเกยีวกบั

บรรยากาศองค์กร 

ทฤษฎีกา รบริหาร งานแบ บ

วิทยาศาสตร์ของเทเลอร์Taylor 

(Scientific Management) 

การบริหารงานทีดีทีสุดเพียงวิธี

เดียว 

กาํหนดโครงสร้างงานและการ

กาํหนดสายการบงัคบับญัชานาํ 

ไปสู่การทาํงานทีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีของวูดวาร์ด ลอเรนซ ์

และลอร์ช (Woodward, Lawrence 

and Lorsch) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ 

แวดลอ้ม เทคโนโลยโีครงสร้าง 

และการปฏิบติังาน 

ความต้องการทางวิทยาการ

โครงสร้าง เป็นตวักาํหนดบรรยากาศ 

โดยผา่นการคาดหวงัต่องาน 

ทฤษฎี ไซเบอร์เนติค 

(Cybernetics) 

มนุษยส์ามารถควบคุมและปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มของตนเองได ้

ข้ อ มู ล มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อ

บรรยากาศในการปฏิบติังาน 

ตัวแบบการจัดช่วงการบังคับ

บญัชา (Span of Control)ของ 

ลอคฮีค (Lockheed) 

ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ที ใ ห้

ความสาํคญักบัการจดัช่วงการ

บงัคบับญัชา 

ใช้ก า ร แ บ่ ง ร ะ ดับ ป ร ะ เ มิ น

ความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ

ของบรรยากาศเช่น ระดบัการ

อบรมแก่ผูจ้ดัการและบรรยากาศ

การวางแผนภายในองคก์ร 

การกระจายอาํนาจ 

(Decentralization) 

การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ

ใหก้บัหน่วยงานระดบัล่าง 

ระ ดับ ขอ งก าร มอ บอําน า จ

ขึนอยู่กบัความไวว้างใจ และ

คว าม เชื อ มั น ทีมี อ ยู่ภ าย ใน

องคก์ร 
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ทฤษฎ ี การให้ความสําคญั 
แนวความคดิเกยีวกบั

บรรยากาศองค์กร 

ทฤษฎีระบบ 4 ของลิเกิร์ต

Likert (System 4) 

กระบวนการมีความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มทีเกียวกับการมี

ส่วนร่วม การติดต่อสือสาร 

การจูงใจ โดยมีปัจจยัสาํคญั คือ 

ภาวะ ผู ้นํา ทีแสด งถึง ระดับ

ความสมัพนัธน์นั ๆ 

สภาพแวดล้อมการทํางานที

เอืออาํนวยต่อการเสริมสร้าง

บรรยากาศทีพึงประสงค์จะ

นํา ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิบั ติ ง า น ที มี

ประสิทธิภาพ 

 

การเพิมภาระหน้าทีและความ

รับผดิชอบในงาน (Job Enrichment) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจในการทํางาน

โดยการปรับปรุงลกัษณะงาน 

การเสริมสร้างบรรยากาศโดย

การเพิมความรับผิดชอบการ

ยอมรับและโอกาสในความ 

กา้วหนา้แก่พนกังาน 

 

ทีมา : Gibson, Ivancevich & Donnelly. (1973). Organization Behavior, Structure, Processes. pp. 

315-316. 

 ชไนเดอร์ (Schneider, 1990, pp. 10-13) ไดน้าํเสนอพฒันาการของแนวคิดและทฤษฎีที

เกียวข้องกบับรรยากาศองค์กร ซึงผูว้ิจัยได้นาํแนวคิดและทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ และอากิริส                   

มานาํเสนอ ดงันี 

 ทฤษฎี x ทฤษฏี y ของแมคเกยเ์กอร์ (McGregor, 1960, pp. 33-34) ซึงไดก้ล่าวว่า รูปแบบ

การบริหารงานจะเป็นตวักาํหนดบรรยากาศองคก์ร โดย McGregor แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1. บรรยากาศองคก์รตามทฤษฎี x ซึงเป็นการใชไ้มแ้ข็ง (Stick Approach) เป็นบรรยากาศ

แบบปิดมีลกัษณะรวมอาํนาจขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและมีภาวะผูน้าํเป็นแบบอตัตาธิปไตย 

 2. บรรยากาศองคก์รแบบทฤษฎี y เป็นบรรยากาศองค์กรแบบเปิด เน้นหนักไปในเรือง

ความเป็นอิสรเสรีของคนงาน และการควบคุมงานก็ใชว้ิธีไมน้วม (Carrot Approach) มีลกัษณะของ

การกระจายอาํนาจภาวะผูน้าํเป็นแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 ทฤษฎี Immaturity-Maturity Theory ของ อากิริส (Argyris, 1972, pp. 3-7) ไดศึ้กษาเกียวกบั

ผลกระทบของบรรยากาศองคก์รต่อบุคลิกภาพของพนกังานในองคก์ร และเชือว่าองคก์รไดก้าํหนด

ขอบเขตและบทบาทหน้าทีของพนักงานโดยไม่สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของพนักงานทีเป็นผู ้

บรรลุนิติภาวะแลว้ ซึงตามทฤษฎีนีแลว้ บุคลิกภาพของคนจะค่อย ๆ พฒันาจากการทีตอ้งพึงพาคน

อืนในวยัเด็ก มาเป็นความตอ้งการทีจะคิดหรือทาํอะไรอยา่งอิสระหรือทาํอะไรให้สาํเร็จดว้ยตนเอง
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เมือเติบโตเป็นผู ้ใหญ่และจากการทีองค์กรได้ก ําหนดโครงสร้างและงานทีตํากว่าระดับ

ความสามารถของพนกังาน ยอ่มจะก่อใหพ้นักงานเกิดความรู้สึกผิดหวงั และตีตนออกจากองค์กร

ปฏิเสธความรับผดิชอบตลอดจนต่อตา้นองคก์ร ทงันี ปัญหาดงักล่าวย่อมเกิดขึนไดใ้นองค์กร หาก

โครงสร้างขององค์กรอยู่ในสภาพแวดลอ้มในลกัษณะการระวงัแบบปิดและการเสียงตามลาํดับ 

ดงันีเป้าหมายในการบริหารงานเพือความสาํเร็จขององคก์รตามทศันะของ  

 อากีริส (Argyris, 1972, p. 7) จึงมุ่งเน้นไปทีความสาํคญัขององค์กรและพนักงาน ตลอดจน

ประสิทธิภาพของปัจจยัทงัสองตามทีกล่าวมาแลว้ 

 จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวมาสรุปไดว้่าองค์กรนัน ๆ จะเป็นไปในรูปแบบใด หรือมี

บรรยากาศในองคก์รเป็นอยา่งไรนันก็ขึนอยู่กบัแนวคิดและทฤษฎีทีผูบ้ริหารไดน้าํหลกัการนัน ๆ 

มาบริหารองค์กร และการบริหารงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง ตวับุคคล            

ตวัองค์กรและสภาพแวดลอ้มอย่างเป็นองค์รวม การบริหารงานของผูบ้ริหารโดยยึดแนวคิดและ

ทฤษฎีการบริหารทีแตกต่างกนั ยอ่มก่อให้เกิดการรับรู้สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานทีแตกต่าง

กนัไปในแต่ละองคก์ร ฉะนนัรูปแบบการบริหารองค์กรแบบต่าง ๆ ย่อมมีส่วนกาํหนดบรรยากาศ

องคก์รทีแตกต่างกนันอกจากนียงัส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในองคก์รดว้ยเช่นกนั 

 2.2.4 รูปแบบของบรรยากาศองค์กร 

 นกัวิจยักลุ่มเฮย ์(2003, [Online]) กล่าวว่า การจดัรูปแบบของบรรยากาศองค์กรสามารถ

แบ่งตามรูปแบบของภาวะผูน้าํ ไดเ้ป็น 6 รูปแบบ ดงันี 

 1. ภาวะผูน้าํแบบนาํไปสู่การปฏิบติั (Practices Style) จะเสริมสร้างบรรยากาศของการ

ทาํงานทีมีลกัษณะมุ่งสร้างผลิตภาพของงาน 

 2. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งเดินหนา้ (Pacesetting Style) จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงาน

ทีมีลกัษณะมุ่งทีผลของงานเท่านนั โดยละเลยความรู้สึกของบุคลากร ขอ้ดี คือ งานทีไดรั้บมอบหมาย

สามารถบรรลุตามเป้าหมาย และขอ้เสีย คือ บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกไม่อยากปฏิบติัตาม ขดัเคืองใจ 

และรู้สึกว่าไม่ไดรั้บการพฒันา 

 3. ภาวะผูน้าํแบบมองการณ์ไกล (Visionary Style) จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงานทีมี

ความกระตือรือร้นสูง เพราะผูน้าํแสดงแบบอย่างให้แก่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา มีการแบ่งปันวิสัยทศัน์ 

และตงัมาตรฐานของงาน รวมทงัมีการอภิปรายผลการปฏิบติังานยอ้นกลบัร่วมกนั 

 4. ภาวะผูน้าํแบบมิตรสมัพนัธ ์(Affiliative Style) จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงาน

ทีมีลกัษณะเป็นกนัเอง มีความรู้สึกเป็นมิตรกบัผูบ้ริหาร เป็นผลทาํให้การปฏิบติังานไม่เต็มทีและ 

ผลของการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑต์าํ 
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 5. ภาวะผูน้ ําแบบมีส่วนร่วม (Participative Style) จะเสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงานที

ก่อใหเ้กิดความสามคัคี และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 

 6. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งประสิทธิผล (Effective Style) ผูน้าํทีจะนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จได้

นนัตอ้งเป็นผูน้าํทีสร้างบรรยากาศขององคก์รใหเ้กิดการรับรู้ทีดีของบุคลากรในองค์กร มีความพึงพอใจ

กระตือรือร้น อยากมาทาํงาน และสร้างความภกัดีต่อองคก์ร ผูน้าํประเภทนีจึงมีความยดืหยุน่ไปตาม

สถานการณ์ 

 ตามความคิดเห็นของนักวิจัยกลุ่มเฮย ์บรรยากาศองค์กรทีดีทีสามารถทาํให้องค์กร

เสริมสร้างบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ มีความขยนัในการผลิตผลงานทีดีนัน คือ บรรยากาศที

ผูบ้ริหารพร้อมทีจะใหก้าํลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบติังานใหดี้ทีสุด 

 ลิตวิน และสตริงเกอร์ (Litwin; & Stringer, 1968. Motivation and organizational climate, pp. 

188-190) ไดเ้สนอรูปแบบของบรรยากาศองคก์รไว ้3 แบบ คือ 

 1. บรรยากาศแบบการใชอ้าํนาจ (Authoritarian Climate) ซึงรวมอาํนาจการตดัสินใจไวที้

ผูบ้ริหาร ส่วนผูป้ฏิบติังานนันจะตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด รูปแบบบรรยากาศ

เช่นนีจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและกาํลงัใจในงานตาํ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ผลผลิตลดลง 

และมีทศันคติไม่ดีต่อกลุ่มคนในองคก์ร 

 2. บรรยากาศทีมุ่งความสาํเร็จของงาน (Achievement Oriented Climate) ถือเอาเป้าหมาย

ขององคก์ารเป็นหลกัสาํคญั มีการยอมรับสาํหรับผูที้ปฏิบติังานดี เนน้ความรับผดิชอบส่วนตน จึงทาํให้

ผูป้ฏิบติังานมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ผลผลิต ความพึงพอใจในการทาํงาน และความตอ้งการให้

งานสาํเร็จอยูใ่นระดบัสูง และมีทศันคติทีดีต่อเพือนร่วมงาน 

 3. บรรยากาศทีใหค้วามสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังาน (Employee-Centered Climate) มีลกัษณะสาํคญั คือ 

มีการติดต่อสือสารแบบเปิดเผย ให้ความช่วยเหลือซึงกันและกัน และมีการกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจใหค้วามเป็นอิสระในการทาํงาน มีโครงสร้างองคก์รทียดืหยุน่ตามสถานการณ์และให้การ

ยอมรับของบุคคลเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึงบรรยากาศนีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานและ               

ลดอตัราการลาออกจากงาน อีกทงัลดตน้ทุนการผลิต และลดเวลาในการฝึกปฏิบติังานอีกดว้ย 

 บราวน์ และโมเบิร์ก (Brown & Moberg. 1980, pp. 420-421) ไดศึ้กษารูปแบบบรรยากาศองค์กร 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

 1. องคก์รทีมีบรรยากาศเนน้การใชอ้าํนาจ โดยมีโครงสร้างทางอาํนาจทีเห็นเด่นชดั และ

ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจเด็ดขาดในการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ซึงความสมัพนัธข์องคนในองค์กรจะ

เป็นลกัษณะทีผูใ้ตบ้ังคบับญัชาจะต้องพึงพาและเอาใจผูบ้ังคบับญัชา เพือความกา้วหน้าในการ

ทาํงานในขณะเดียวกนัก็มีการแข่งขนัในระหว่างเพือนร่วมงานในระดบัสูง 



38 

 2. องคก์รทีมีบรรยากาศเนน้การทาํหนา้ทีตามบทบาท ซึงเนน้ยาํในกฎเกณฑแ์ละระเบียบ

ขององคก์รอยา่งเคร่งครัด บรรยากาศขององคก์รแบบนีพฒันามาจากองคก์รแบบแรกกล่าวคือ แบบ

แรกจะปล่อยใหส้มาชิกมีการแบ่งปันแย่งชิงผลประโยชน์อย่างเต็มที แต่องค์กรทีมีบรรยากาศเน้น

การทาํหนา้ทีตามบทบาท จะควบคุมการแข่งขนัและความขดัแยง้อยูภ่ายในกฎเกณฑร์ะเบียบซึงเนน้

ความมนัคงเป็นสาํคัญ ทงันีหากองค์กรใดมีบรรยากาศเช่นนีย่อมเป็นการยากทีจะก่อให้เกิดการ

พฒันาหรือเปลียนแปลงสิงใหม่ ๆ ได ้

 3. องคก์รทีมีบรรยากาศเน้นการทาํงาน ซึงให้ความสาํคญักบัเป้าหมายขององค์กรเป็น

หลกั การตดัสินหรือประเมินผลการทาํงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรมกัจะพิจารณาว่าเป็นไป

ตามเป้าหมายทีวางไวห้รือไม่ การใชอ้าํนาจหน้าทีจะเกิดความชอบธรรมก็ต่อเมือใชอ้าํนาจเพือให้

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร หากคนทีทาํงานในบรรยากาศองค์กรลกัษณะนีไม่มีความรู้หรือ

ทกัษะทีองคก์รตอ้งการแลว้ องคก์รจะหาคนมาแทนทีโดยทนัที 

 4. องค์กรทีมีบรรยากาศเน้นความสําคัญของคน โดยองค์กรเกิดขึน เพือสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกในองค์กร มีการจ่ายค่าตอบแทนทีก่อให้เกิดความพอใจแก่ผูป้ฏิบติังานอย่าง           

เท่าเทียมกนั 

 พรรณราย ทรัพยะประภา (พรรณรายทรัพยะประภา, 2534, หน้า 37-40) ไดแ้บ่งบรรยากาศองค์กร

ออกเป็น 2 ประเภท คือ บรรยากาศทีไม่เป็นสุข (Defensive Climate) และ บรรยากาศทีมีการ

สนับสนุน เอือเฟือเผือแผ่ซึงกนัและกนั(Supportive Climate) กล่าวคือ บรรยากาศทีไม่เป็นสุข 

(Defensive Climate) ประกอบดว้ย การวิพากษว์ิจารณ์ การบงัคบัควบคุม การบิดเบือน ความเฉยเมย 

การแสดงตนว่ามีอาํนาจเหนือกว่าและความดือดึง ในองค์กรทีมีบรรยากาศเช่นนีพนักงานจะมี

ลกัษณะตวัใครตวัมนั ชอบแกต้วั มีขวญัและกาํลงัใจตาํ ส่วนบรรยากาศทีมีการสนับสนุน เอือเฟือ 

เผอืแผซึ่งกนัและกนั(Supportive Climate)ประกอบดว้ย ความยดืหยุน่ ความเสมอภาค ความเปิดเผย

จริงใจ เนน้การแกปั้ญหา และการสือความหมายชดัเจน ซึงในองคก์รทีมีบรรยากาศสนบัสนุนเช่นนี 

พนกังานจะมีขวญัและกาํลงัใจดีเขา้ใจกนั และช่วยกนัแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 จากบรรยากาศขององคก์รทีกล่าวมานี ผูบ้ริหารขององค์กรนัน ๆ จะตอ้งมีจิตวิทยาทีจะ

พยายามสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้มีลกัษณะทีเป็นการสนับสนุน เอือเฟือ เผือแผ่ซึงกนัและ

กนัใหม้ากขึน และลดบรรยากาศทีไม่เป็นสุขลง 

 โสมสกาว สนิทวงศ ์(2542, หน้า 47-52) ไดแ้บ่งบรรยากาศการทาํงานในองค์กร ออกเป็น              

2 แบบ ไดแ้ก่ 

 1. บรรยากาศทีไร้ความสุขไม่ค่อยสนุกกบัการทาํงาน (Defensive Atmosphere) บรรยากาศแบบนี 

เป็นทีไม่พึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์ร ไดแ้ก่ บรรยากาศทีมีการวิพากษ์วิจารณ์ ตาํหนิติเตียน 
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ผูบ้ริหารมกัตดัสินพนกังานดว้ยอคติ บรรยากาศทีเต็มไปดว้ยการควบคุม ผูบ้ริหารสงัการในลกัษณะ

เผด็จการ ยดึกฎขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด บรรยากาศทีบิดเบือนไม่จริงใจต่อกนั ผูบ้ริหารมกัคิดและทาํ

เพือประโยชน์ของตนเป็นหลกั บรรยากาศแบบชาเย็น ผูบ้ริหารไม่เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของ

พนักงาน บรรยากาศของการใชอ้าํนาจทีเหนือกว่า ผูบ้ริหารคอยควบคุมดูแลลูกน้องย่างใกลชิ้ด

เพราะขาดความเชือถือจนไม่รับฟังความคิดเห็นของลกูนอ้ง เป็นตน้ 

 2. บรรยากาศแห่งการเสริมสร้าง (Supportive Atmosphere) เป็นบรรยากาศทีพึงประสงค์

ของพนกังานทุกคน และผลกัดนัให้พนักงานทุกคนเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงานทีสูงขึน อนัจะ

นาํไปสู่ความพึงพอใจในงานทีเพิมมากขึนส่งผลใหเ้กิดการเพิมผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย ไดแ้ก่ บรรยากาศที

มีความยดืหยุน่ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็น ยอมรับฟังบรรยากาศทีมีแต่

ความเขา้ใจ ซึงก่อใหเ้กิดการตงัใจทาํงาน ร่วมมือกนั และทาํงานอยา่งมีคุณภาพ เป็นตน้ 

 จากแนวคิดรูปแบบต่าง ๆ ของบรรยากาศองคก์ร สรุปไดว้่าบรรยากาศองคก์รทีก่อใหเ้กิด

ผลดีทงัต่อองค์กรและต่อพนักงานในองค์กรทีสุด คือ บรรยากาศทีมีลกัษณะเป็นการบูรณาการ

ระหว่างการเนน้ทีมุ่งความสาํเร็จของงานเพือใหอ้งคก์รบรรลุความสาํเร็จตามเป้าหมายทีตงัไวอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพและทีให้ความสาํคัญต่อผูป้ฏิบัติงาน โดยการเอาใจใส่ต่อพนักงานในด้านต่าง ๆ              

ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ฏิบติังาน อีกทงัยงัเป็นการลดอตัราการลาออกจาก

งานไดเ้ช่นกนัฉะนนัการสร้างบรรยากาศองคก์รทีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการทาํงานของผูป้ฏิบติังานที

เอือต่อความสําเร็จขององค์กร จึงเป็นเรืองทีฝ่ายบริหารไม่ควรมองข้ามถึงความสําคัญในการ

จดัรูปแบบของบรรยากาศองคก์รตามความเหมาะสม 

 2.2.5 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร 

 ลกัษณะการบริหารงานของแต่ละองค์กร จะมีรูปแบบทีซับซ้อนแตกต่างกันออกไป              

ซึงบรรยากาศองค์กรจะประกอบดว้ยมิติต่าง ๆ โดยมีพืนฐานของการรับรู้และความเขา้ใจของบุคลากร              

ในองคก์รตามสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รนนั ๆ ดว้ยการเลง็เห็นความสาํคญัขององคป์ระกอบของ

บรรยากาศองคก์รทีมีหลากหลายนี จึงมีนกัวิชาการให้ความสนใจและศึกษาเกียวกบัองค์ประกอบ

ของบรรยากาศองค์กรและไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป็นตวัแปรขึน เพือใชว้ดับรรยากาศองค์กร 

ซึงมีความหลากหลายดงัต่อไปนี  

 สตริงเกอร์ (Stringer, 2002, pp. 10-12) ไดศึ้กษาบรรยากาศองค์กรเพือเป็นการพรรณนา

ลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มขององคก์รและสามารถวดัระดบัของการรับรู้บรรยากาศองค์กร

ซึงมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ร ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงันี 

 1. ดา้นโครงสร้าง (Structure) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อระบบความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคลากร และตาํแหน่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ บทบาทหน้าทีทีรับผิดชอบ ความชัดเจนของการแบ่งงาน 
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อาํนาจหนา้ทีการบริหารต่าง ๆ การวางแผนการบริหารงาน การกาํหนดกฎขอ้บงัคบัและระเบียบ

วิธีการปฏิบติัต่าง ๆ เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 2. ด้านมาตรฐานงาน (Standards) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อหลกัการที

กาํหนดขึนเพือประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทุกแผนกอย่างเป็นระเบียบชดัเจนเพือเป็น

หลกัฐานทีทาํให้เกิดเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบติังานและเป็นทีเชือถือไดใ้นหลกั

ปฏิบัติตามประสิทธิผลของงาน เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจของพนักงานทีมีต่อผลการ

ปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 

 3. ดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรในการเอาใจใส่

ต่องานและมีความสาํนึกในภาระหน้าทีทีตนไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัจนสาํเร็จ มีความมนัใจใน

ตนเองในการคิดและแกปั้ญหางานทีปฏิบติัจนสาํเร็จเป็นทีเชือถือไดแ้ละไวว้างใจได ้

 4. ดา้นการยอมรับการให้รางวลั (Recognition) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรในการ

ยอมรับในผลตอบแทนทีองคก์รจ่ายให ้เช่น เงินเดือน โบนสั การเพิมค่าตอบแทน การยกยอ่งชมเชย 

การยอมรับในงานการใหบ้ริการจดัสวสัดิการต่าง ๆ การเลือนตาํแหน่ง เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจ

แก่พนกังานทีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพของงาน 

 5. ดา้นการสนบัสนุน (Support) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรทีมีต่อหัวหน้างานและ

เพือนร่วมงานในการให้ความไวว้างใจ ความสนใจเอาใจใส่ และความช่วยเหลือซึงกันและกันในการ

ปฏิบติัหนา้ทีการงาน อยา่งเสมอภาคกนั 

 6. ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร (Commitment) หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจทีเป็นส่วน

หนึงขององคก์รเป็นสมาชิกทีมีคุณค่าต่อทีมงาน มีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงาน

เพือบรรลุเป้าหมายองคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รทีปฏิบติัอยู ่

 เบเกอร์ และ ฮูเวอร์ (Ayers.Citing Baker and Hoove, 1997) ไดท้าํการศึกษาบรรยากาศ

ภายในวิทยาลยัชุมชนแห่งหนึง ต่อมาไดพ้ฒันาเครืองมือเป็นแบบสาํรวจทีเรียกว่า การประเมินส่วน

บุคคลภายใตส้ภาพแวดลอ้มของวิทยาลยั (Personal Assessment of College Environment (PACE)) 

ซึงประกอบไปดว้ย 6 ดา้น ดงันี 

 1. อาํนาจทีเป็นทางการ (Formal Influence) หมายถึง ความสมัพนัธที์ดีและการจงรักภกัดี

ต่อกนัระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและผูป้ฏิบัติงานทังทีเกียวข้องกับงานและนอกเหนือจากงานซึงมี

อิทธิพลทาํใหพ้นกังานเชือฟังและไม่รู้สึกต่อตา้นในการบริหารงานขององคก์ร 

 2. การติดต่อสือสาร (Communication) หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชามีการติดต่อสือสารอย่าง

เปิดเผย ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บข่าสารขอ้มลูทีถกูตอ้ง เพือใหก้ารปฏิบติังานไดผ้ลดี 
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 3. การให้ความร่วมมือในการทาํงาน (Collaboration) หมายถึง สมาชิกทุกระดบัในองค์กร            

มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 4. โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรทีมีต่อเป้าหมาย

และนโยบายขององคก์ร 

 5. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนาํเทคโนโลยีต่างๆ มาใช ้เพืออาํนวยความสะดวก

ในการทาํงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงเทคนิควิทยาการทีใชใ้นองค์กรเพือพฒันาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

 6. ความสาํคญัของนักศึกษา (Student Focus) หมายถึง การมุ่งเน้นงานในดา้นวิชาการ

ใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจะเห็นไดว้่า การทีนกัวิชาการในวิทยาลยัชุมชนตอ้งมีการปรับเปลียนสิงต่าง  ๆ

ภายใตบ้ริบทนี ดงันนัผูบ้ริหารจึงมีความสาํคญัอย่างยิงในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพือรองรับ

ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปัจจุบนั 

 เฮย ์และแมคเบอร์ (Hay and McBer, 1995, [Online]) ไดก้ล่าวว่าองคก์รทีมีประสิทธิภาพ

ยอ่มขึนอยูก่บัองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ  ของบรรยากาศองคก์รทีก่อใหเ้กิดการรับรู้ทีดีในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร เพือเพิมผลิตผลตลอดจนผลประโยชน์ต่าง ๆ ใหแ้ก่องคก์ร และไดเ้สนอองค์ประกอบ

ของบรรยากาศองคก์รเป็น 6 มิติ ประกอบดว้ย 

 1. ความชดัเจนของงาน (Clarity) หมายถึง ความชดัเจนของการแบ่งงาน ลกัษณะงานทีปฏิบติั 

ขนัตอนในการดาํเนินงาน กฎขอ้บงัคบั รวมถึงการบริหารงานขององคก์รนนัดว้ย 

 2. มาตรฐานของงาน (Standards) หมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจนเป็น

มาตรฐานของการปฏิบติังาน เป็นหลกัการทีกาํหนดขึนเพือประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

 3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การเอาใจใส่ต่องานและมีความสาํนึกใน

ภาระหนา้ทีทีตนไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัจนสาํเร็จและเชือถือได ้

 4. ความยดืหยุน่ของงาน (Flexibility) หมายถึง การปฏิบติังานของพนักงานไดรั้บความ

อิสระในขอบเขตทีจาํกดั พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในงานของตนเอง เพือใหก้ารปฏิบติังาน

นนับรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 5. การใหร้างวลั (Rewards) หมายถึง ผลตอบแทนทีองค์กรจ่ายให้ เช่น เงินเดือนโบนัส 

การยกยอ่งชมเชยรวมถึงสวสัดิการต่าง ๆ ทีไดรั้บจากองคก์ร เป็นตน้ 

 6. ความภกัดีต่อองค์กร (Team Commitment) หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจทีเป็นส่วน

หนึงขององคก์ร มีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพือบรรลุเป้าหมายองคก์ร 
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 เอเยอร์ (Citing Ayers, 2002) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายทีสาํคญัของการพฒันาองค์กร คือ การทาํ 

ความเขา้ใจกบัสภาพบรรยากาศองคก์ร ซึงจะมีผลต่อการกา้วไปสู่การเปลียนแปลงในอนาคตขององค์กร 

ไดเ้สนอองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์รเป็น 5 มิติประกอบดว้ย 

 1. โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) หมายถึง ความชดัเจนของการแบ่งงาน 

ผงัการปฏิบติังาน ลกัษณะงานทีทาํ ขนัตอนในการดาํเนินงานกฎขอ้บงัคบั รวมถึงการบริหารงาน

ขององคก์รนนั ๆ  

 2. การเพิมอาํนาจของงาน (Empowerment) หมายถึง นอกจากการมอบหมายงานให้แก่

ผูใ้ตบ้ังคับบญัชาแลว้ ผูบ้งัคบับัญชาไดม้อบอาํนาจการตดัสินใจและขนัตอนการดาํเนินงานแก่

ผูป้ฏิบติังาน 

 3. การติดต่อสือสาร (Communication) หมายถึง การกระทาํ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทีดาํเนินไป

ในลกัษณะทีมีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั 

 4. ความร่วมมือร่วมใจ (Interdependence) หมายถึง การทีบุคลากรในองค์กรมีการสนับสนุน 

ช่วยเหลือกนั เพือใหก้ารดาํเนินงานในองคก์รเป็นไปดว้ยความราบรืน 

 5. การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) หมายถึง ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนักงานมี

การแลกเปลียนความคิดเห็นในการวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการรับรู้นโยบายการปฏิบติังาน 

 ลิตวิน และ สตริงเกอร์ (Citing Stringer, 2002, p. 57) เสนอว่า การจดักลุ่มของลกัษณะ

บรรยากาศองคก์รนนั ควรคาํนึงถึงประโยชน์และการนาํไปใชเ้พือเป็นแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานของ

พนักงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ได้เสนอองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็น 6 มิติ 

ประกอบดว้ย 

 1. ความชดัเจนในองค์กร (Organizational Clarity) หมายถึง ความชดัเจนของการแบ่งงาน 

ลกัษณะงานทีปฏิบติั ขนัตอนในการดาํเนินงาน กฎขอ้บงัคบั รวมถึงการบริหารงานขององคก์ร 

 2. ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง การเอาใจใส่ต่องาน และมีความสาํนึกใน

ภาระหนา้ทีทีตนไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัจนสาํเร็จ และเชือถือได ้

 3. การให้รางวลั (Rewards) หมายถึง ผลตอบแทนในการปฏิบติังานทีองค์กรจ่ายให้ใน

รูปแบบต่าง ๆ  

 4. มาตรฐานงาน (Standards) หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบติังาน เป็นหลกัการทีกาํหนดขึน

เพือประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

 5. การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั (Conformity) หมายถึง การยอมรับในขอ้ตกลงกฎระเบียบ

ของการปฏิบติังานในองคก์ร 
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 6. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Team Spirit) หมายถึง ความมีนาํใจในการทาํงานมี

ความภกัดีต่อองคก์ร 

 อาร์กีรีส (Ochitwa Citing Argyris, 1972) ไดศึ้กษาบรรยากาศองค์กรเกียวกบัความสัมพนัธใ์น

หมู่พนักงานของธนาคาร เพือลดอตัราการเกิดความขดัแยง้ระหว่างพนักงานดว้ยกนั และไดแ้บ่ง

องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์รไว ้2 ดา้น ดงันี 

 1. ดา้นองค์กรทีเน้นกฎเกณฑ์ (Formalized Organization) ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีคุณลกัษณะของงานชดัเจน 

 2. ด้านองค์กรทีเน้นตัวบุคคล (Informalized Organization) ประกอบไปด้วยความไวว้างใจ 

ความเปิดเผย และความมีเสรีภาพในการทาํงาน 

 ฮลัพิน และครอฟท์ (Halpin and Croft, 1966) จดัไดว้่า เป็นผูบุ้กเบิกยุคแรก ๆ ในการศึกษา

เกียวกับบรรยากาศของโรงเรียนโดยมีแบบสอบถาม (OCDQ) เป็นเครืองมือวดัแบ่งรูปแบบของมิติ

บรรยากาศออกเป็น 8 มิติ โดยประเมินบรรยากาศ จากพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร แลว้แปล

มิติบรรยากาศองคก์รทงั 8 มิติ เป็นรูปแบบบรรยากาศองคก์ร 2 แบบ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 บรรยากาศองคก์ร 8 มิติ ไดแ้ก่ 

 1. ขวญั (Esprit) หมายถึง ความรู้สึกว่าผูร่้วมงานปฏิบติังานในหน้าที โดยมีขวญัและกาํลงัใจดี 

มีความรักในหมู่คณะเพราะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม และไดรั้บความสาํเร็จใน

การปฏิบติังานสูง 

 2. การเป็นแบบอยา่ง (Thrust) หมายถึง ผูบ้ริหารมีการจูงใจพนักงานในการทาํงานดว้ย

วิธีการของผูบ้ริหารและเป็นแบบอยา่งทีดีเพือใหพ้นกังานปฏิบติัตาม 

 3. ความเอาใจใส่ (Consideration) หมายถึง ผูบ้ริหารทีปฏิบติัต่อพนักงานดว้ยความมีเมตตา  

ใหค้วามช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจพนกังาน โดยการจดัสรรสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน 

 4. มิตรสมัพนัธ ์(Intimacy) หมายถึง ความสนิทสนมซึงกนัและกนัรับรู้ความเป็นอยู่และ

ทุกขสุ์ขของเพือนร่วมงาน และมีความใกลชิ้ดกนั 

 5. การขาดความร่วมมือ (Disengagement) หมายถึง การปฏิบติังานทีมีลกัษณะต่างคนต่างทาํ 

ขาดความสามคัคีและ ความร่วมมือประสานงานกนั โดยไม่คาํนึงถึงความสาํคญัของการปฏิบติังาน 

 6. ภาวะทีเป็นอุปสรรค (Hindrance) หมายถึง การปฏิบติังานทีขาดความคล่องตวัปริมาณ

งานทีไดรั้บมากเกินไป และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบทีผูบ้ริหารสร้างขึน 

 7. การเน้นทีผลงาน (Production Emphasis) หมายถึง การทีผูบ้ริหารควบคุมดูแลอย่าง

เคร่งครัด และคาํนึงถึงผลงานเพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
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 8. ความห่างเหิน (Aloofness) หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารทีมีความสมัพนัธก์บัพนกังาน

แบบเป็นทางการ หรือโดยหนา้ทีการงาน 

 

ตารางที 2.4 บรรยากาศองค์กรแบบเปิด (Open Climate) 

 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร ระดับสูง ระดับตาํ 

1. ขวญั *  

2. การเป็นแบบอยา่ง *  

3. ความเอาใจใส่ *  

4. มิตรสมัพนัธ ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

5. การขาดความร่วมมือ  * 

6. ภาวะทีเป็นอุปสรรค  * 

7. การเนน้ทีผลงาน  * 

8. ความห่างเหิน  * 

 

ตารางที 2.5 บรรยากาศองค์กรแบบปิด (Closed Climate) 

 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร ระดับสูง ระดับตาํ 

1. ขวญั  * 

2. การเป็นแบบอยา่ง  * 

3. ความเอาใจใส่  * 

4. มิตรสมัพนัธ ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

5. การขาดความร่วมมือ *  

6. ภาวะทีเป็นอุปสรรค *  

7. การเนน้ทีผลงาน *  

8. ความห่างเหิน *  

 

 จากตารางที 2.4 และตารางที 2.5 รูปแบบบรรยากาศองค์กรแบบเปิด (Open Climate) และ

บรรยากาศองคก์รแบบปิด (Closed Climate) สามารถอธิบายได ้ดงันี 
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 1. บรรยากาศองค์กรแบบเปิด (Open Climate) เป็นบรรยากาศทีมีความยืดหยุ่นในการทาํงาน 

(A functional flexibility) มีมิติในดา้นขวญั การเป็นแบบอย่าง ความเอาใจใส่ อยู่ในระดบัสูง มีมิติ

ดา้นมิตรสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนมิติดา้นการขาดความร่วมมือ ภาวะทีเป็นอุปสรรค             

การเนน้ทีผลงาน และความห่างเหิน จะอยูร่ะดบัตาํ ซึงอธิบายไดว้่าทงับุคลากรและผูบ้ริหาร มีความ

สามคัคี ช่วยเหลือซึงกนัและกนั มีขวญักาํลงัใจดี มีงานทาํพอเหมาะกบัความสามารถ มีความพึงพอใจ

และภาคภูมิใจทีไดป้ฏิบติังานให้แก่องค์กร ผูบ้ริหารไม่เน้นผลงานแต่จะใชว้ิธีสร้างลกัษณะของ

แบบอย่างผูน้าํให้ผูป้ฏิบัติงานมีความเคารพรักใคร่ บรรยากาศแบบนีจดัได้ว่าเป็นบรรยากาศที

ผูป้ฏิบติังานตอ้งการและเป็นบรรยากาศทีดี 

 2. บรรยากาศองค์กรแบบปิด (Closed Climate) เป็นบรรยากาศทีมีความเขม้งวด (A functional 

rigidity) มีมิติในดา้นการขาดความร่วมมือ ภาวะทีเป็นอุปสรรค การเน้นทีผลงานความห่างเหิน            

อยูใ่นระดบัสูง มีมิติดา้นมิตรสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนมิติในดา้นขวญัการเป็นแบบอย่าง 

และความเอาใจใส่ อยู่ในระดบัตาํ ซึงอธิบายไดว้่าความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรระหว่างผูบ้ริหารกับ

ผูป้ฏิบติังานมีนอ้ย ผูป้ฏิบติังานขาดความสามคัคีในการทาํงาน เสียขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

ขาดความภาคภูมิใจในผลงาน ดา้นผูบ้ริหารขาดภาวะผูน้าํ ขาดความเมตตากรุณาไม่อาํนวยความ

สะดวกในการปฏิบติังาน บรรยากาศแบบนีจดัไดว้่าเป็นบรรยากาศทีไม่ดี ควรไดรั้บการแกไ้ข 

 แนวความคิดขา้งตน้ ของฮาลปิ์น และครอฟ์ท มีความสอดคลอ้งกบั โรกรีช (The Development 

of the Organizational Climate. 2003: 38-49; Citing Rokeach, Milton. 1960. The open and closed mind: 

Investigations into the nature of belief systems andpersonality systems: unpaged) ทีกล่าวว่า 

บรรยากาศภายในโรงเรียนจะมีลกัษณะเฉพาะโดยแบ่งลกัษณะรูปแบบของบรรยากาศภายในโรงเรียน 

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ บรรยากาศ โรงเรียนแบบเปิด (The open school climate) และบรรยากาศ 

โรงเรียนแบบปิด (The closed school climate) โดยเสนอความคิดเห็นว่า รูปแบบของบรรยากาศโรงเรียน

แบบเปิดนนั สามารถบ่งบอกพฤติกรรมของครู และผูบ้ริหารไดอ้ย่างแทจ้ริง ตรงไปตรงมาและมี

ความเคารพซึงกนัและกนั 

 ฮอย และทาร์เตอร์ (1997) ไดศึ้กษาเกียวกบัลกัษณะของบรรยากาศโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย

โดยเสนอว่า บรรยากาศของโรงเรียนทีมีความเขม้แข็งนนั จะเกียวขอ้งกบัทศันคติทีดีของกลุ่มบุคคล

ในองค์กรทุกฝ่าย ตลอดจนความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ซึงสามารถ

ก่อให้เกิดรูปแบบของบรรยากาศองค์กรทงัทีเป็นรูปแบบเปิด (Openess) และรูปแบบทีเขม้แข็ง (Health) 

โดยแบ่งองคป์ระกอบของบรรยากาศภายในโรงเรียนทีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพออกเป็น 4 ดา้น 

 1. ดา้นความสมัพนัธก์บัชุมชน คือ การทีโรงเรียนเลง็เห็นความสาํคญัของชุมชน 
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 2. ด้านภาวะผูน้ ําแบบมิตรสัมพนัธ์ คือ ผูบ้ริหารทีมีลกัษณะตรงไปตรงมา ให้เกียรติ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 3. ดา้นความเป็นครูมืออาชีพ คือ การสร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างครูกบัครู 

 4. ดา้นการใหก้ารศึกษา คือ โรงเรียนมีหนา้ทีใหก้ารศึกษาทีก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิต่อตวัผูเ้รียน 

 ลิทวิน และสตริงเกอร์ (2002)ได้เสนอองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็น 9 มิติ 

ประกอบดว้ย 

 1. มิติโครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) เป็นการรับรู้ของพนกังานต่อลกัษณะ

โครงสร้างองค์กร เช่น ความชดัเจนของการแบ่งงาน ขอ้จาํกดัของโครงสร้างองค์การต่อการปฏิบติังาน 

และระเบียบต่าง ๆ ทีองคก์ารออกมาว่าเป็นอุปสรรคทาํใหง้านล่าชา้หรือไม่ 

 2. มิติความทา้ทายและความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นการรับรู้ต่อความรู้สึก

รับผดิชอบในภาระหน้าทีของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนในองค์กร ความรู้สึกเกียวกบัความสาํเร็จของ

งานและความทา้ทายของงาน 

 3. มิติความอบอุ่น (Warmth) เป็นการรับรู้เรืองความอบอุ่นในองค์กรเช่น ความรู้สึกว่ามี

เพือนร่วมงานทีดี และไดรั้บความชอบพอจากเพือนร่วมงาน 

 4. มิติการสนับสนุน (Support) การสนับสนุนการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชา จะช่วยลด

ความกงัวลในส่วนทีเกียวขอ้งกบังานลงได ้

 5. มิติการใหร้างวลัและการลงโทษ (Reward and Punishment) เป็นการรับรู้การให้ความสาํคญั

กบัการใหร้างวลัและการลงโทษ บรรยากาศทีใหค้วามสาํคญักบัการให้รางวลัแทนการลงโทษย่อม

เป็นสิงกระตุน้ความสนใจของผูป้ฏิบติังานดา้นความสาํเร็จ ลดความกลวัเกียวกบัความลม้เหลวของเขาได ้

การใหร้างวลัแสดงใหเ้ห็นว่ามีการยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมทีกระทาํในขณะทีการลงโทษ

เป็นสญัญาณแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ยอมรับพฤติกรรมทีเกิดขึน 

 6. มิติความขดัแยง้ (Conflict) เป็นการรับรู้ของพนักงานทีมนัใจว่า องค์กรสามารถทน

การแสดงความขดัแยง้หรือความแตกต่างในความคิดเห็นได ้ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานยินดีทีจะ

รับฟังความคิดเห็นทีแตกต่างกนัออกไปแลว้นาํมาแกไ้ขตกลงกนั 

 7. มิติมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard) เป็นการรับรู้ความสาํคญัของการปฏิบติังาน

และแสดงความชดัเจนของระดบัมาตรฐานในการปฏิบติังาน ระดบัมาตรฐานทีพนกังานกาํหนดนัน 

จะเป็นตวักาํหนดแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของพวกเขาดว้ย 

 8. มิติความผกูพนัทีมีต่อองค์กร (Commitment) เป็นการรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึงทีมี

ค่าขององคก์ร มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และความจงรักภกัดีทีมีต่อองคก์รทีตนทาํงานอยู ่
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 9. มิติความเสียง (Risk) เป็นการรับรู้ของพนักงานว่า การปฏิบติัหน้าทีขององค์กรนันมี

ความเสียงหรือมีความทา้ทายอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม บุคคลทีตอ้งการความสาํเร็จสูงย่อมชอบทีจะ

ยอมรับการเสียงระดบัปานกลางในการตดัสินใจ ดงันัน บรรยากาศองค์กรทีให้การยอมรับความ

เสียงปานกลางนนัจะเป็นสิงทีกระตุน้ความตอ้งการความสาํเร็จของพนกังานได ้

 ลิเคิร์ท และ ลิเคิร์ท (Likert; & Likert, อา้งถึงใน ฉตัรนภา พนัธุสุ์วรรณกิจ, 2548, หนา้ 5) 

ไดแ้บ่งองคป์ระกอบบรรยากาศองคก์รออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

 1. ดา้นการติดต่อสือสารภายในองค์ คือ การทีผูป้ฏิบติังานรู้ความเป็นไปต่าง ๆ ภายใน

องค์กร ผูบ้งัคับบญัชามีการติดต่อสือสารอย่างเปิดเผย ทงันีเพือให้พนักงานไดรั้บข่าวสารขอ้มูล

ถกูตอ้งและทาํงานไดผ้ลดี 

 2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนกังานมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายการทาํงาน 

การตดัสินใจในเรืองงานทุกระดบัโดยผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 

 3. ดา้นการคาํนึงถึงพนกังาน หมายถึง องคก์รเอาใจใส่ในการจดัสรรสวสัดิการ และการ

ปรับปรุงสภาพการทาํงาน เพือจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้การพกัผ่อนมีขวญักาํลงัใจทีดีและรู้สึกพึงพอใจ

ในการทาํงาน 

 4. ดา้นอาํนาจและอิทธิพลในองคก์ร ทงัจากผูบ้งัคบับญัชาและตวัพนกังานเอง ซึงมีผลต่อ

การทาํงานและการบงัคบับญัชาของผูบ้ริหาร เช่น ถา้บรรยากาศองค์กรทีผูบ้ริหารและพนักงานมี

ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัพนกังานจะคลอ้ยตามไดง่้ายและไม่ต่อตา้นการบริหาร 

 5. ดา้นวิทยาการทีใชใ้นหน่วยงาน คือ หน่วยงานทีมีการจดัสรรวสัดุและทรัพยากรทีใช้

ในหน่วยงานอยา่งดี มีการปรับปรุงเทคนิควิทยาการใหเ้ป็นไปตามสภาวะแวดลอ้ม ย่อมสร้างความ

พึงพอใจและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงาน 

 6. ดา้นแรงใจหรือแรงจูงใจภายในองคก์ร องคก์ารทีมีความพร้อมทีจะให้การสนับสนุน

พนกังานทีขยนั ทาํงานหนกัใหไ้ดสิ้งตอบแทนทีเหมาะสม เช่น เงินเดือน การเปลียนตาํแหน่งย่อม

ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานและเสริมสร้างใหเ้กิดบรรยากาศทีดีในการทาํงาน 

 นกัวิจยักลุ่มเฮย ์(Hay Group Research, 2005) ไดศึ้กษามิติต่าง ๆ ของบรรยากาศองค์กร

ไว ้6 มิติ ดงันี 

 1. ความชดัเจนในงาน (Clarity) หมายถึง พนกังานในองคก์รยอ่มเขา้ใจในบทบาทหน้าที

ของตน และรู้ถึงความคาดหวงัทีองคก์รมีต่อพนกังานแต่ละคน แต่ละแผนก 

 2. ความเป็นมาตรฐาน (Standards) หมายถึง ความทา้ทายในการทาํงานแต่คงยดึวตัถุประสงค ์

 3. ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง การทีพนกังานไดรั้บมอบหมาย 
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 4. ความยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ในทางปฏิบติัอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีกฎเกณฑที์เคร่งครัด

และกระบวนการทีแน่นอนในการทาํงานบางอยา่งเสมอไป 

 5. รางวลัและสิงตอบแทน (Rewards) หมายถึง การใหร้างวลัแก่พนกังานทีปฏิบติังานดี 

 6. ความผกูพนัต่อองคก์ร (Team Commitment) หมายถึง พนกังานมีความภาคภูมิใจทีได้

เป็นส่วนหนึงขององคก์ร 

 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 278) เสนอองค์ประกอบ 4 ดา้นทีมี

ความสาํคญัต่อบรรยากาศองคก์ร ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร 2) กระบวนการทีใชใ้น

องคก์ร 3) การปฏิบติังานในองคก์ร 4) ความพอใจในงาน 

 จุฑารัตน์ สุคนธรัตน์ (2541, หนา้ 18) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบบรรยากาศองคก์รเป็น 5 ดา้นดงันี 

 1. โครงสร้างองค์กร หมายถึง การรับรู้ของบุคคลากรทีมีต่อเป้าหมายเทคโนโลยีขององค์กร 

ลกัษณะการแบ่งสายบงัคบับญัชา กฎระเบียบต่าง ๆ ความซบัซอ้นของระบบการทาํงานสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานและการใชเ้ทคโนโลย ี

 2. ลกัษณะงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรมีต่อภาระหน้าที ความรับผิดชอบในงาน

ความยากง่ายและความทา้ทายของงาน ความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน ตลอดจนความมีคุณค่าของงาน 

 3. การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรทีมีต่อลกัษณะการบริหาร

และการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา การใหค้วามสนบัสนุนไวว้างใจ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การเลือนตาํแหน่ง การใหร้างวลัและการลงโทษของผูบ้งัคบับญัชา 

 4. สมัพนัธภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรทีมีต่อความสมัพนัธร์ะหวา่ง

เพือนร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ความอบอุ่นเป็นมิตร 

ความสามคัคี และการยอมรับจากผูร่้วมงาน 

 5. ค่าตอบแทน และสวสัดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรทีมีต่อเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

ต่าง ๆ ทีไดรั้บ การจดัสวสัดิการทีอาํนวยความสะดวกให้ผูป้ฏิบติังาน เช่น ทีพกัรถรับส่งและสิทธิ

ในการลาประเภทต่าง ๆ 

 นงเยาว ์แกว้มรกต (2542, หนา้ 15-16) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบบรรยากาศองคก์รเป็น 6 ดา้นคือ 

 1. โครงสร้างองคก์ร หมายถึง การรับรู้ของพนกังานทีมีต่อลกัษณะโครงสร้างองคก์รเช่น 

การแบ่งหน่วยงาน ความชดัเจนในการแบ่งสายการบงัคบับญัชา เป้าหมายองคก์ร ความซบัซอ้นของ

ระบบงาน กฎระเบียบต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ รวมทงัรูปแบบของการติดต่อสือสารในองคก์ร 

 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร หมายถึง การรับรู้ของพนักงานต่อ

ปรัชญาและแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลทังหมดขององค์กรทังในด้านการสรรหา การรักษา              

และการพฒันาพนกังาน 
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 3. ลกัษณะงาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานทีมีต่อภาระหนา้ที ความรับผดิชอบในงาน 

ความยากง่ายและความทา้ทายของงาน ความมนัคงและความกา้วหนา้ในงาน ตลอดจนความมีคุณค่าของงาน 

 4. การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การรับรู้ของพนกังานทีมีต่อลกัษณะการบริหาร

และการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา การใหค้วามสนบัสนุนไวว้างใจ การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การเลือนตาํแหน่ง การใหร้างวลัและการลงโทษของผูบ้งัคบับญัชา 

 5. สมัพนัธภาพในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานทีมีต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง

เพือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา และความร่วมมือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ความอบอุ่นเป็นมิตร 

ความสามคัคี และการยอมรับจากเพือนร่วมงาน 

 6. ค่าตอบแทน หมายถึง การรับรู้ของพนกังานทีมีต่อเงินเดือนหรือผลตอบแทนต่าง ๆ ที

ไดรั้บจากองคก์ร 

 มนิดา คงเดชอุดมกุล (2544, หน้า 35) ไดแ้บ่งปัจจยัทีเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ

องคก์รออกเป็น 5 ปัจจยั ดงันี 

 1. โครงสร้างองค์กร ได้แก่ ลกัษณะโครงสร้างองค์กรทีมีต่อการปฏิบติังานและต่อ

กฎระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ร 

 2. ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบในภาระหน้าที และความรู้สึกเกียวกับ

ความสาํเร็จของาน 

 3. การติดต่อสือสาร ไดแ้ก่ การติดต่อสือสารภายในองคก์รมีลกัษณะสือสารโดยตรง 

 4. พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ บทบาทของผูบ้ริหารในดา้นต่าง ๆ 

 5. พฤติกรรมของเพือนร่วมงาน ไดแ้ก่ บทบาทของผูป้ฏิบติังานในระดบัชนัเดียวกนั 

 ไมลส์ (Miles, 2005, p. 3) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของบรรยากาศองค์กรทีมีความเขม้แข็ง

ไว ้10 ขอ้ ดงันี 

 1. เป้าหมายขององคก์ร (Goal Focus) คือ องคก์รทีมีระบบชดัเจน เป็นเหตุเป็นผล 

 2. การติดต่อสือสาร (Communication Adequacy) คือ การติดต่อสือสาร 2 ทาง ทังแนวราบ 

และแนวดิง มีการส่งขอ้มลูถึงกนัอยา่งชดัเจน 

 3. ความเสมอภาคในอาํนาจการทาํงาน (Optimal Power Equalization) คือ การทาํงานสามารถ

มีความขดัแยง้แต่จะไม่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเสนอแนะวิธีการ

ปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้

 4. การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ (Resources Utilization) คือ ปัจจยัต่าง ๆ ทีนาํเขา้สู่

ระบบการทาํงานตอ้งใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ์
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 5. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Cohesiveness) คือ ทงัสมาชิกภายในองคก์รและองค์กร

มีความผกูพนัซึงกนัและกนั 

 6. ขวญัและกาํลงัใจ (Morale) คือ บุคลากรมีความพึงพอใจและแสดงความพึงพอใจนัน

ในการทาํงาน 

 7. ความริเริมสร้างสรรค ์(Innovativeness) คือ การจดัระบบทีเขม้แข็ง สามารถพฒันาและ

คิดคน้ขบวนการใหม่ ๆ 

 8. มีความเป็นอิสระ (Autonomy) คือ บุคลากรมีความเป็นอิสระ ไม่ถกูควบคุมในการทาํงาน 

 9. มีการพฒันาและปรับปรุง (Adaptation) คือ ระบบสามารถปรับเปลียนให้เหมาะสมได้

ตลอดเวลา 

 10. การแกปั้ญหา (Problem-solving Adequacy) คือ องคก์รมีมาตรการในการแกปั้ญหาที

จะเกิดขึนในอนาคต 

 อลัทแ์มน (Altman, 2000, p. 63) ไดเ้สนอแนวคิดทีกาํหนดองคป์ระกอบบรรยากาศองคก์รไว ้ดงันี 

 1. ลกัษณะของงาน (Job characteristics) เช่น ความทา้ทายของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน

ความสาํคญัของงานนนัทีมีต่อองคก์ร 

 2. คุณลกัษณะของบทบาท (Role characteristic) ทีบุคคลคนนนัไดรั้บ มีบทบาททีชดัเจน 

ไม่คลุมเครือ บทบาทหนา้ทีของตนตอ้งไม่ขดัแยง้กนั ตอ้งไม่มีบทบาทมากจนเกินไป 

 3. ลกัษณะขององค์กร (Organizational characteristics) ตอ้งมีคุณภาพ มีลกัษณะเฉพาะ 

ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ทีสร้างสรรค ์นโยบาย หรือแนวทางปฏิบติัขององค์กรมีความยุติธรรม มีโอกาส

เจริญกา้วหนา้ในองคก์ร 

 4. ลกัษณะของผูน้าํ (Leader characteristics) คุณสมบติัของผูน้าํ ให้ความช่วยเหลือลูกน้องใน

การทาํงาน มีการกาํหนดเป้าหมายทีดีใหก้บัลกูนอ้งในการปฏิบติังาน ระดบัความน่าเชือถือของหวัหนา้งาน 

 5. ลกัษณะของกลุ่มงาน (Work group characteristics) ความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มงานการ

ใหค้วามร่วมมือกนัภายในกลุ่ม ความภูมิใจในหน่วยงานของตน ความยินดีในการตอ้นรับเพือนร่วมงาน

คนใหม่เขา้ทีม 

 ดงันนั บรรยากาศองคก์รจะประกอบไปดว้ย องค์ประกอบต่าง ๆ ทีหลากหลาย ทงันีอยู่

บนพืนฐานตามแนวคิดของนกัวิชาการแต่ละท่านทีมีมุมมองแตกต่างกนัในการกาํหนดองค์ประกอบของ

บรรยากาศองคก์รใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมกบัองคก์รนนั ๆ 
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2.3 สภาพพนืทีทําวจิยั 

 บริบทของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือให้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัเพือเป็นข้อมูลพืนฐานต่อการทาํความเขา้ใจผูว้ิจัยขอนําเสนอ

ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยดังนี มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย                  

เป็นสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยในรูปแบบมหาวิทยาลัยทาง

พระพุทธศาสนา เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกทีเริมประยกุตห์ลกัพระพุทธศาสนาให้เขา้กบัสังคม

สมยัใหม่ โดยมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัสงฆห์นึงใน 2 แห่งของประเทศไทย 

และไดป้ฏิบติัภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิต งานวิจยั งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัช่วงการก่อตงัเมือวนัที1ตุลาคม

พุทธศกัราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลที5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหต้งัวิทยาลยัขึนในบริเวณวดับวรนิเวศวิหารพระราชทานนามว่า 

“มหามกุฏราชวิทยาลยั” โดยมีพระราชประสงคเ์พือเป็นทีศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรทรง

อุทิศพระราชทรัพยบ์าํรุงประจาํปีและก่อสร้างสถานศึกษาวิทยาลยัแห่งนีขึนครันเมือวนัที 26 ตุลาคม

พุทธศักราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาเปิดมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระองคท์รงรับมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นพระบรมราชูปถมัภแ์ละพระราชทานพระราชทรัพยส่์วน

พระองคบ์าํรุงประจาํปีอาศยัพระราชประสงคด์งักล่าวสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

จึงทรงตงัวตัถุประสงคเ์พือดาํเนินกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลยัขึน 3 ประการ คือ 

 1. เพือเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

 2. เพือเป็นสถานศึกษาวิทยาการอนัเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ 

 3. เพือเป็นสถานทีเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 เมือกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลยัไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ปรากฏว่าพระวตัถุประสงค์

เหล่านนัไดรั้บผลเป็นทีน่าพอใจตลอดมาเพือจะให้พระวตัถุประสงค์เหล่านันไดผ้ลดียิงขึนดงันัน

เมือวนัที 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสงัฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ในฐานะทีทรงเป็น

นายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลยัพร้อมด้วยพระเถระนุเถระจึงได้ทรงประกาศตังสถาบัน 

การศึกษาชนัสูงในรูปมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาขึนโดยอาศยันามว่า “สภาการศึกษามหามกุฏ-

ราชวิทยาลยั” โดยมีจุดมุ่งหมายดงันี 

 1. เพือใหเ้ป็นสถานศึกษาพระปริยติัธรรม 

 2. เพือใหเ้ป็นสถานศึกษาวิทยาการอนัเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ 

 3. เพือใหเ้ป็นสถานเผยแผพ่ระพุทธศาสนาทงัในและนอกประเทศ 

 4. เพือใหภิ้กษุสามเณรมีความรู้และความสามารถในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชน 
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 5. เพือใหภิ้กษุสามเณรมีความรู้และความสามารถในการคน้ควา้โตต้อบหรืออภิปรายธรรม

ไดอ้ยา่งกวา้งขวางแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 6. เพือให้ภิกษุสามเณรไดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาท              

ทีเหมาะแก่กาลสมยั 

 7. เพือความเจริญกา้วหนา้และคงอยูต่ลอดกาลนานของพระพุทธศาสนาทงันีภายใตก้ารบริหาร 

ของคณะกรรมการคณะหนึงเรียกว่ากรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยัสถาบนัการศึกษา

แห่งนีไดเ้ริมเปิดใหก้ารอบรมศึกษาแก่ภิกษุสามเณรตงัแต่วนัที 16 กนัยายน 2489 

 ในปีพุทธศกัราช 2489 สมเด็จพระสังฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณวงศท์รงประกาศใช้

ระเบียบและหลกัสูตรปริญญาศาสตรบณัฑิตไว ้4 ปีและไดเ้ปิดเรียนระดบัอุดมศึกษาเป็นรุ่นแรก

ตงัแต่นนัมาสภาการศึกษาก็ไดผ้ลิตบณัฑิตจนถึงปัจจุบนัสถานภาพของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั

ยงัคงผลิตบณัฑิตทีไม่มีการรับรองวิทยฐานะจนกระทงัปีพุทธศกัราช 2527 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ

จึงไดต้ราพระราชบญัญติักาํหนดวิทยฐานะผูส้าํเร็จการศึกษาเป็น “ปริญญาศาสนศาสตรบณัฑิต” 

วนัที 1 ตุลาคม 2540 จึงไดมี้พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกาเล่มที 114 ตอนที 51ก โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความว่า 

“เนืองจากในปัจจุบันสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ซึงได้รับการ

สถาปนาขึนเป็นสถาบนัการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาสาํหรับพระภิกษุสามเณรมีขอบเขตใน

การให้การศึกษาอย่างจาํกัดและยงัไม่มีระเบียบการบริหารงานทีชดัเจนและเหมาะสมทาํให้ไม่

สอดคลอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาและผลิตบุคลากรทางศาสนาของประเทศสมควร

ขยายขอบเขตการให้การศึกษาของสถาบันการศึกษาดังกล่าวให้กวา้งขวางยิงขึนและจัดการ

บริหารงานให้ชดัเจนและเหมาะสมโดยจัดตังสถาบันการศึกษาดังกล่าวขึนเป็นมหาวิทยาลยั”                 

การดาํเนินการเพือตราพระราชบญัญติัเพือรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหามกุฏราชวิทยาลยั 

นนัไดริ้เริมดาํเนินการตงัแต่ปี พ.ศ. 2500 ในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามโดยรัฐบาลได้

ร่างพระราชบญัญติัขึนเพือเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎรแต่เกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองเสียก่อน 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไดบ้ริหารจดัการศึกษามาโดยลาํดบั ซึงมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

มีภารกิจทีสาํคญั คือผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ดี มีความประพฤติดี ดาํรงชีพในสังคมดว้ยพรหมวิหารธรรม 

เป็นแหล่งความรู้และผูเ้ชียวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนาทีสามารถชีนาํสงัคมและยุติขอ้ขดัแยง้

ทางพุทธศาสนาได ้เป็นสถาบนัทีมีระบบบริหารและจดัการศึกษาทีไดม้าตรฐานสากล มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั นบัตงัแต่เปิดหลกัสูตรปริญญาตรี จนกระทงัขณะนีมีผูส้าํเร็จการศึกษาจาํนวนมาก 

ทังนักศึกษาทีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ มีจ ํานวนไม่น้อยทีเป็นนักวิชาการผูเ้ชียวชาญทาง
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พระพุทธศาสนา หรือเป็นกาํลงัสาํคญัในการเผยแผห่ลกัธรรมคาํสอน และไดใ้ชห้ลกัคาํสอนทีเรียน

มาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ถือไดว้่าเป็นกาํลงัสาํคญัของพระพุทธศาสนาในประเทศชาติต่อไป  

 ปรัชญามหาวทิยาลยั (Philosophy)  

 “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) 

 ปณธิาน (Aspiration)  

 มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว

พระพุทธศาสนาพฒันากระบวนการดารงชีวิตในสังคมดว้ยศีลธรรมชีนาํและแกปั้ญหาสังคมดว้ย

หลกัพุทธธรรมทงัในระดบัชาติและนานาชาติ 

 วสัิยทัศน์ (Vision Statements) 

 1. เป็นสถาบนัการศึกษาทีมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดบั

นานาชาติ 

 2. เป็นสถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนทีผลิตบณัฑิตตามแนวพระพุทธศาสนา

และบุคลากรดา้นต่าง ๆ ทีมีความรู้ความสามารถมีศีลธรรมในการดาํรงชีวิตแบบพุทธ 

 3. เป็นศูนยก์ลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกทีสามารถชีนาํและ               

ยติุความขดัแยง้ในสงัคมโดยใชห้ลกัพุทธธรรม 

 4. เป็นสถาบันทีเน้นทาํวิจยัพฒันาตามกรอบแห่งศีลธรรมส่งเสริมงานวิจยัเชิงลึกดา้น

พระพุทธศาสนาและนาํผลการวิจยัไปพฒันาสงัคมและคณะสงฆท์งัในระดบัชาติและนานาชาติ 

 พนัธกจิ (Mission Statements) 

 1. ผลิตบณัฑิตทางดา้นพระพุทธศาสนาใหมี้คุณสมบติัตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัและ

กระจายโอกาสใหพ้ระภิกษุสามเณรคฤหสัถแ์ละผูส้นใจมีโอกาสศึกษามากขึน 

 2. ใหบ้ริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมชุมชนและทอ้งถินโดยเฉพาะวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาเพือมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรมการแกปั้ญหาสังคมการนาํไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัให้เกิดสันติสุขการชีนาํสังคมในทางสร้างสรรค์และการยุติข้อขดัแยง้ดว้ยหลกัวิชาการ

พระพุทธศาสนา 

 3. วิจยัและพฒันางานวิชาการเชิงลึกดา้นพระพุทธศาสนาเพือสร้างองค์ความรู้ทางดา้น

วิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเผยแผ่องค์ความรู้

ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ทีทนัสมยั 

 4. รวบรวมและจดัเก็บข้อมูลดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรมเพือให้มหาวิทยาลยัเป็นแหล่ง

คน้ควา้ทาํนุบาํรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและทอ้งถินรวมทงัสร้างชุมชนทีเขม้แข็งเพือให้มีภูมิคุม้กนั

วฒันธรรมทีไม่เหมาะสม 
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 วตัถุประสงค์หลกั (Objectives) 

 1. ผลิตบณัฑิตพระภิกษุสามเณรใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

เพือจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดบัชาติและนานาชาติ 

 2. ผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์ทุกคนให้เป็นคนดีคือคิดดีพูดดีและทําดีตามแนวทางแห่ง

พระพุทธศาสนา 

 3. บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิเป็นประจักษ์ชัดเจน           

ต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 4. ผลิตบัณฑิตเป็นผูน้าํเพือสร้างสังคมไทยให้มีความเขม้แข็งทางสังคมศาสตร์และมี

คุณภาพทงัดา้นความรู้และความประพฤติ 

 5. ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้ ําเพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้และ

เป็นศนูยก์ลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 6. ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้าํเพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์ความเอืออาทร

ต่อกนัและความสามคัคีโดยใชห้ลกัสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 

 7. สร้างระบบการบริหารองค์กรให้เป็นองค์กรทีมีลกัษณะของความเป็นมหาวิทยาลยั

เฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดบัสากล 

 นโยบาย (Policies) 

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานทังด้าน

ความรู้ความประพฤติมีสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 

 2. บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนอย่างกวา้งขวางและเป็นศูนยก์ลางแห่งการแสวงหา

ความรู้วิชาการพระพุทธศาสนา 

 3. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆรวมทังด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาสังคมและด้าน

ศิลปวฒันธรรม 

 4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติสร้างภูมิคุม้กนัวฒันธรรมทีไม่เหมาะสมดาํรงความ

เป็นชาติไทยตามวิถีประเพณีและวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลยัให้ทันสมยัมีความโปร่งใสเน้นประสิทธิผลมีระบบ

สวสัดิการทีดีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2.4 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 2.4.1 งานวจิยัในประเทศ 

 ภิรมย ์ถินถาวร (2550) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของขา้ราชการครู โรงเรียนในอาํเภอบา้นโพธิ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผลการวิจยัพบว่า 1. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู

โรงเรียนในอาํเภอบา้นโพธิ สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดา้น

อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการกระตุ้นการใชปั้ญญาเป็นอนัดับ

สุดทา้ย 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ขา้ราชการครูโรงเรียนในอาํเภอบ้านโพธิ สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

โดยรวมจาํแนกตามเพศและประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ               

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นจาํแนกตามเพศ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติและจาํแนกตาม

ประเภทสถานศึกษา ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาของผูบ้ริหารสถานศึกษาประเภทโรงเรียน

มธัยมศึกษากบัผูบ้ริหารสถานศึกษาประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสาํคญัทางสถิติ ( p < .05) ส่วนดา้นการสร้างบารมี ดา้นการคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ปราณี อธิคมานนท ์(2550) ไดศึ้กษาเรือง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

การดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน             

ในเขตภูมิภาคตะวนัตก พบว่า ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ความสามารถส่วนตวั การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน การดลใจ 

และการกระตุน้การใชปั้ญญา การดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น 

อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นครู และบุคลากรทางการศึกษา ดา้นหลกัสูตร 

ด้านระบบบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทีส่งผลต่อการดาํเนินงานปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐานในเขตภูมิภาคตะวนัตก  

 ปนัดดา ปัจธรรม, ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวสัดิ และ ผศ.ดร.วลันิกา ฉลากบาง (2554) ศึกษาเรือง 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารในโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก 2) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน               

อยู่ในระดบัมาก 3) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 4) การเป็น

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 5) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารใน
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โรงเรียน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 6) การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

จาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 7) ภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กัน

ทางบวก 8) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสามารถพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียนมี 1 ดา้น 

คือ ดา้นการบริหารแบบวางเฉย 

 จรูญลกัษณ์  แป้นสุข (2548) วิจยัเรือง บรรยากาศองค์การกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน

ของบุคลากรโรงเรียนไกลกังวล ผลการวิจัย พบว่า ดา้นบรรยากาศองค์กร การปรับบรรยากาศองค์กร 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสาํคญักบัคนทีมาปฏิบติังานในองค์กรให้มากขึน 

ตอ้งเรียนรู้ความต้องการ ความรู้สึกของบุคลากรในการตอบสนองต่องานทีรับผิดชอบให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่องาน 

 ศิริลกัษณ์ กุลลวะนิธีวฒัน์ (2545) วิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 

การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม บรรยากาศองค์การกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลศูนย ์ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลง 

บรรยากาศองค์การ และการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์อยู่ใน

ระดบัสูง มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.08, 4.03, 3.98 (ค่าคะแนน 1-5) และ 2.62 (ค่าคะแนน 1-3) ตามลาํดบั   

2. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ บรรยากาศองคก์าร การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 (r = .479, .433 และ .115 

ตามลาํดบั p < .05) 3. ตวัแปรทีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของพยาบาลวิชาชีพได้

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ตามลาํดับดังนี แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิบรรยากาศองค์การ                 

โดยร่วมกนัพยากรณ์ได ้ร้อยละ 33 (R('2) = .330) ไดส้มการในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งันี Z(+ข) 

(ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง) = .391 Z (แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ) + .329 Z (บรรยากาศองค์การ) จากผลการวิจยั 

ชีใหเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารการพยาบาลควรส่งเสริมให้พยาบาลประจาํการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิในงาน

และสร้างบรรยากาศทีเอือต่อการปฏิบติังาน เพือพฒันาภาวะผูน้าํของพยาบาลประจาํการในระดบัทีสูงขึน 

 นงเยาว์ แก้วมรกต (2542) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อระดับการรับรู้บรรยากาศ

องคก์รและระดบัความผกูพนัของพนกังานบุคคลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยพบว่า มีระดบั

การรับรู้บรรยากาศโดยรวมในทางทีดีมาก ระดบัตาํแหน่งมีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์กร ส่วนอาย ุ

ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานไม่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองคก์ร ปัจจยัส่วนบุคคล

ทีมีผลต่อความผกูพนั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังาน โดยพนักงานทีมีระดบั

การศึกษาสูงกว่าจะมีความผกูพนัตาํกว่า และพนักงานทีมีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกว่าจะมี
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ความผกูพนัสูงกว่า ส่วนอาย ุและระดบัตาํแหน่งไม่มีผลต่อความผกูพนั และยงัพบว่าพนักงานทีมี

การรับรู้บรรยากาศโดยรวม และบรรยากาศดา้นต่าง ๆ ในทางทีมีการรับรู้บรรยากาศโดยรวม และ

บรรยากาศดา้นต่าง ๆ ในทางทีดีกว่าจะมีความผกูพนัสูงกว่าและพบว่าตวัแปรการรับรู้บรรยากาศ

องคก์รทีมีอิทธิพลในการทาํนายความผกูพนัของพนักงาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน โครงสร้างองค์กร 

ลกัษณะงาน และการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

 ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550) ไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 3 พบว่าภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารและองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนตามความ

คิดเห็นของขา้ราชการครูทีมีสถานภาพและปฏิบติังานในโรงเรียนทีแตกต่างกนัโดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนัองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทุกดา้นมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ

และดา้นการบริหารแบบเฉยส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและเป็นองคป์ระกอบของ

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทีควรไดรั้บการพฒันาส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียนทีควรไดรั้บการพฒันา คือ ดา้นความคาดหวงัที ทา้ทายและดา้นการมีค่านิยมร่วมกนั 

 ฉวีวรรณ จนัทร์เม่ง (2552) ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

มาตรฐานดา้นผูเ้รียนของสถานศึกษาขนัพืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 

พบว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก

โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปน้อยคือการสร้างแรงบนัดาลใจ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล            

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์และการกระตุน้ทางปัญญา มาตรฐานดา้นผูเ้รียนโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 7 มาตรฐานเรียงตามค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย คือ มาตรฐานที

7, 8, 1, 2, 3 และ 4 ส่วนมาตรฐานที 5 อยู่ในระดบัปานกลาง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร           

โดยภาพรวมส่งผลต่อมาตรฐานด้านผูเ้รียนโดยภาพรวมและมาตรฐานที 1, 2, 3, 4 และ 7 เมือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงดา้นการสร้างบารมี อย่างมีอุดมการณ์ส่งผล

ต่อมาตรฐานที 2, 6, 8 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจส่งผลต่อมาตรฐานที 7 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาส่งผล

ต่อมาตรฐานที 5, 6 ของสถานศึกษาขนัพืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 

 ศุภกิจ สานุสตัย ์(2546) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาจังหวดัขอนแก่น พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน                
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ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่าครูผูส้อนมีประสบการณ์

ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือจาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

พบว่า ครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามประสบการณ์             

ในการสอน พบว่า ครูผูส้อนมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .01 เมือจาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ครูผูส้อนทีอยู่ ในโรงเรียนขนาดต่างกนัมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวม 

มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .01 

 วลัภา อิสระอานันท์ (2545) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของหัวหน้าหอผูป่้วยและการทาํงานเป็นทีมกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามการรับรู้ของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกาํแพงเพชร พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของหัวหน้าผูป่้วยและ

การทาํงานเป็นทีมกบัคุณภาพบริหารโรงพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

กาํแพงเพชร โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยและการทาํงานเป็น

ทีมกับคุณภาพบริหารโรงพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

โดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 ขนิษฐา สุทธิปรีชา (2544) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้าํและบรรยากาศองค์การของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานประถมศึกษาอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

ขา้ราชการครู ในปีการศึกษา 2543 จาํนวน 266 คน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีบรรยากาศแบบแจ่มใส  

 ชาญชยั ไชยคาํภา (2551) ไดศึ้กษา ความสมัพนัธร์ะหว่าง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดั ผลการวิจยั พบว่า 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่ อยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงอยู่

ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นกระตุน้การใชปั้ญญา อยู่ในระดบัปานกลางผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้าํ

การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนทงั ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงโดยภาพรวม  

ไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญา แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ
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ผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นไม่มีความสมัพนัธ์กนั เมือพิจารณา

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยรวมกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูและดา้นผูบ้ริหาร พบว่า ไม่มีความสมัพนัธก์นั  

 2.4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 โกห์ (Koh) ไดศึ้กษาและทดสอบสมมติฐานหลายสมมติฐานเกียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงในประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและอาจารยจ์ากโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 90 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน ผลการวิจัย พบว่า ผลของภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงและภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลียนสามารถทํานายการเป็นพลเมืองดีขององค์การ 

(Organizational citizenship behavior) ความผกูพนักบัองค์การ ความพึงพอใจ และผลการปฏิบติังานของ

องคก์ารโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงทาํนายความพึงพอใจและ

ความผกูพนัไดเ้พิมขึนจากภาวะผูน้าํแบบแลกเปลียน 

 เคลเลอร์ (Keller) ไดศึ้กษาระยะยาว (Longitudinal study) เรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงกบั

ผลการปฏิบติังานของกลุ่มโครงการพฒันาและกลุ่มโครงการวิจยั ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงเป็นตวัทาํนายทีดีในเรืองคุณภาพของโครงการและเงินทุน และผลการปฏิบติังานใน

ช่วงเวลาที 1 และช่วงเวลาที 2 คือ 1 ปี หลงัจากช่วงเวลา 1 และพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงเป็นตวั

ทาํนายทีดีกว่าในการวดัคุณภาพของโครงการวิจยั 

 Writght (1993) ไดท้าํการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้บรรยากาศของโรงพยาบาลทีมี

ผลต่อการดูแลผูป่้วยของพยาบาล โดยศึกษาการรับรู้บรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลและ

บรรยากาศภายในหน่วยงาน พบว่า อายุมีผลต่อการรับรู้บรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลและ

บรรยากาศภายในหน่วยงาน ส่วนระดบัตาํแหน่ง จาํนวนปีทีทาํงาน และเวรปฏิบติังานไม่มีผลต่อการรับรู้ 
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บทที 3 

วิธีดําเนินวิจัย 

 

 การดาํเนินการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

ทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั การวิจัยครังนีเป็นการวิจัย                 

เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชม้หาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต 

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน 

ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต เป็นผูใ้ห้ข้อมูล เพือให้การ

ดาํเนินการวิจยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงเสนอสาระสาํคญัของขนัตอนการดาํเนินการ

วิจยัและระเบียบวิธีวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 เพือเป็นแนวทางสาํหรับการดาํเนินการวิจยัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ

ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวิจยัไวเ้ป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ขนัตอนนีเป็นการจดัเตรียมโครงการเพือให้เกิด

เป็นกระบวนการของการดาํเนินการตามโครงร่างงานวิจยั โดยการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล

สถิติ ปัญหา  เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ 

นาํเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 ขนัตอนที 2 เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัจดัสร้างเครืองมือตามขอบเขตของการวิจยั โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษาและนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ แลว้จึงนําไปทดสอบใช ้          

(Try out) ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือแลว้นาํเครืองมือทีสร้างไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง แลว้นําขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ทาํการวิเคราะห์ข้อมูล จดัทาํ

รายงานการวิจยั 

 ขนัตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขันตอนการร่างรายงานผลการวิจัย นาํเสนอ

คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่องตามที            

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั เพือขออนุมติัจบการศึกษา 

 

 

 



68 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัได้

กาํหนดระเบียบวิธีวิจยั ซึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่างและขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือในการวิจยั การสร้างและพฒันาเครืองมือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มลู สถิติทีใชใ้นการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มลู ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 แผนแบบการวจิยั 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยัใน

ลกัษณะของการใช้กลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot,non – 

experimental case study) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

  X  หมายถึง  ตวัแปรทีจะศึกษา 

  O หมายถึง  ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษา 

 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครังนีคือ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์และบุคลากรสาย

สนบัสนุน ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จาํนวน 492 รูป/คน 

(ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอ้มลู ณ วนัที 1 ตุลาคม 2557) 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัแบบเจาะจงมาจากประชากร คือ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์

และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต 

จาํนวน 264 รูป/คน 
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 ผู้ให้ข้อมูล  

 ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 

วิทยาเขต ดงันี  1) กลุ่มผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 40  รูป/คน  2) บุคลากรสายอาจารย ์112 รูป/คน    

3) บุคลากรสายสนบัสนุน  112  รูป/คน  รวมผูใ้หข้อ้มลูจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง 

และ 7 วิทยาเขต  จาํนวน 264 รูป/คน ดงัตารางที 2 

 ผูบ้ริหาร คือ รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผูอ้าํนวยการ คณบดี หัวหน้าสาํนัก หัวหน้าฝ่าย 

หวัหนา้ภาค 

 บุคลากรสายอาจารย ์คือ บุคลากรทีทาํหนา้ทีสอนภายในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 บุคลากรสายสนบัสนุน คือ เจา้หน้าทีทีมีส่วนไดส่้วนเสียในภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

ตารางท ี3.1 แสดงจํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ ให้ข้อมูล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-

วทิยาลยัส่วนกลาง และ 7 วทิยาเขต  

 

 

สถานศึกษา 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 

ผู้บริหาร 

 

บุคลากรสาย

อาจารย์ 

รูป/คน 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

รูป/คน 

 

รวม 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ส่วนกลาง  

5 14 14 33 

มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 5 14 14 33 

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั 5 14 14 33 

วิทยาเขตอีสาน 5 14 14 33 

วิทยาเขตลา้นนา 5 14 14 33 

วิทยาเขตร้อยเอด็ 5 14 14 33 

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 5 14 14 33 

วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 5 14 14 33 

รวมทังสิน 40 112 112 264 
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 ตวัแปรทีศึกษา 

 ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีประกอบด้วย ตัวแปรพืนฐานและตัวแปรทีศึกษามี

รายละเอียด ดงันี 

 ตวัแปรพนืฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

 1.1 เพศ หมายถึง บรรพชิต  แม่ชี  ชาย  หญิง 

 1.2 อาย ุหมายถึง อายุตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี 

และ 51 ปีขึนไป 

 1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตาํกว่าปริญญาตรี , ปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก  

 1.4 ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั หมายถึง ตาํแหน่งหน้าที

หลกัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร  บุคลากรสายอาจารย ์ บุคลากรสาย

สนบัสนุน 

 1.5 ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบัน หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงานใน

ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ ไม่เกิน 10  ปี, 11 – 20  ปี และ 

21 ปีขึนไป  

 ตวัแปรทีศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงันี 

 1. ตวัแปรตน้ คือ ตวัแปรทีเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร (Xtot) ตาม

แนวคิดของ (Bernard M.Bass and Bruce J.Avolio) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี 

 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (x1) หมายถึง การทีผูน้าํประพฤติตวัเป็นแบบอย่างหรือ

เป็นโมเดลสาํหรับผูต้าม ผูน้าํจะเป็นทียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจและทาํให้ผูต้ามเกิด

ความภาคภูมิใจเมือไดร่้วมงานกนัผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือน กบัผูน้าํและตอ้งการ

เลียนแบบผูน้าํของเขาสิงทีผูน้าํตอ้งปฏิบติัเพือบรรลุถึงคุณลกัษณะนีคือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และ

สามารถถ่ายทอดไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะมีความสมาํเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุม

อารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤตผูน้าํเป็นผูที้ไวใ้จไดว้่าจะทาํในสิงทีถกูตอ้งผูน้าํจะเป็นผูที้มีศีลธรรม

และมีจริยธรรมสูงผูน้าํจะหลีกเลียงทีจะใชอ้าํนาจเพือประโยชน์ส่วนตนแต่จะประพฤติตนเพือให้

เกิดประโยชน์แก่ผูอื้นและเพือประโยชน์ของกลุ่มผูน้าํจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมี

สมรรถภาพ ความตงัใจการเชือมนัในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชือและค่านิยมของ

เขาผูน้าํจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภกัดี และความมนัใจของผูต้ามและทาํให้ผูต้ามมีความ

เป็นพวกเดียวกบัผูน้าํโดยอาศยัวิสัยทศัน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกนัผูน้าํแสดงความมนัใจช่วย

สร้างความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนัเพือการบรรลุเป้าหมายทีต้องการผูต้ามจะเลียนแบบผูน้ําและ
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พฤติกรรมของผูน้ ําจากการสร้างความมนัใจในตนเองประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง            

ผูน้าํการเปลียนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบติัภาระหน้าทีของ

องคก์ารการ 

 สร้างแรงบนัดาลใจ (x2) หมายถึง การทีผูน้าํจะประพฤติในทางทีจูงใจให้เกิดแรงบนัดาล

ใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้ทายในเรืองงานของผูต้าม ผูน้าํ

จะกระตุน้จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึงความกระตือรือร้น 

โดยการสร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก ผูน้าํจะทาํใหผู้ต้ามสมัผสักบัภาพทีงดงามของอนาคต 

ผูน้าํจะสร้างและสือความหวงัทีผูน้าํตอ้งการอยา่งชดัเจน ผูน้าํจะแสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนั

ต่อเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนั ผูน้าํแสดงความเชือมนัและแสดงใหเ้ห็นความตงัใจอย่างแน่วแน่

ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ผูน้าํจะช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตนเพือวิสัยทศัน์และ

ภารกิจขององค์การ ผูน้ ําจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และ

บ่อยครังพบว่าการสร้างแรงบนัดาลใจนีเกิดขึนผ่านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการ

กระตุน้ทางปัญญา โดยการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลทาํให้ผูต้ามรู้สึกเหมือนตนเองมีคุณค่า 

และกระตุน้ใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหาทีตนเองเผชิญได ้ส่วนการกระตุน้ทางปัญญาช่วย

ใหผู้ต้ามจดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 การกระตุน้ทางปัญญา (x3) หมายถึง การทีผูน้าํมีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนักถึงปัญหา

ต่างๆทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทาํใหผู้ต้ามมีความตอ้งการหาแนวทางใหม่มาแก ้ปัญหาในหน่วยงาน 

เพือหาขอ้สรุปใหม่ทีดีกว่าเดิม เพือทาํใหเ้กิดสิงใหม่และสร้างสรรค ์โดยผูน้าํมีการคิดและแกปั้ญหา

อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการตังสมมติฐาน การเปลียนกรอบ (Reframing)            

การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและ

สนบัสนุนความคิดริเริมใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาคาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจ

ผูต้ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผูน้ ํามีการกระตุน้ให้ผูต้ามแสดงความคิดและ

เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผูต้าม แมว้่ามนัจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้าํ ผูน้าํทาํให้             

ผูต้ามรู้สึกว่าปัญหาทีเกิดขึนเป็นสิงทีทา้ทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแกปั้ญหาร่วมกนั โดยผูน้าํจะ

สร้างความเชือมนัให้ผูต้ามว่าปัญหาทุกอย่างตอ้งมีวิธีแก้ไข แมบ้างปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย 

ผูน้ ําจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ

แกปั้ญหาของผูร่้วมงานทุกคน ผูต้ามจะไดรั้บการกระตุน้ให้ตงัคาํถามต่อคาํนิยมของตนเองความ

เชือและประเพณี การกระตุน้ทางปัญญาเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาความสามารถของผูต้ามใน

การทีจะตระหนกัและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  
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 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x4) หมายถึง ผูน้าํจะมีความ สัมพนัธ์เกียวขอ้งกบั

บุคคลในฐานะเป็นผูน้าํในการดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และทาํให้ผูต้ามรู้สึกมีคุณค่าและมี

ความสาํคญั ผูน้ ําจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นทีปรึกษา (Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพือการ

พฒันาผูต้าม ผูน้าํจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความตอ้งการของปัจเจกบุคคล เพือความสัมฤทธิ และ

เติบโตของแต่ละคน ผูน้าํจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพือนร่วมงานใหสู้งขึน นอกจากนีผูน้าํจะ

มีการปฏิบติัต่อผูต้าม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การ

สนบัสนุน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความจาํเป็น และความตอ้งการการประพฤติ

ของผูน้าํแสดงใหเ้ห็นว่า เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนไดรั้บกาํลงัใจ

มากกว่า บางคนไดรั้บอาํนาจการตดัสินใจดว้ยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานทีเคร่งครัดกว่า 

บางคนมีโครงสร้างงานทีมากกว่า ผูน้าํมีการส่งเสริมการสือสารสองทาง และมีการจดัการดว้ยการ

เดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้าํสนใจใน

ความกงัวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทงัคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็น

พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ผูน้ ําจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

(Empathy) ผูน้าํจะมีการมอบหมายงานเพือเป็นเครืองมือในการพฒันาผูต้าม เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้

ใชค้วามสามารถพิเศษอย่างเต็มที และเรียนรู้สิงใหม่ๆทีทา้ทายความสามารถ ผูน้าํจะดูแลผูต้ามว่า

ตอ้งการคาํแนะนํา การสนับสนุนและการช่วยให้กา้วหน้าในการทาํงานทีรับผิดชอบอยู่หรือไม่             

โดยผูต้ามจะไม่รู้สึกว่าเขากาํลงัถกูตรวจสอบ   

 2. ตวัแปรตาม คือตัวแปรทีเกียวกบับรรยากาศองค์กร (ytot) ตามแนวคิดของ Robert 

Stringer, (2002). ซึงบรรยากาศองคก์รมี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 ดา้นโครงสร้าง (y1) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานสายปฏิบติัการต่อระบบความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคลากร และ ตาํแหน่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ทีทีรับผดิชอบ ความชดัเจนของการแบ่งงาน 

อาํนาจหน้าทีการบริหารต่างๆ การวางแผนการบริหารงาน การกาํหนดกฎขอ้บงัคบัและระเบียบ

วิธีการปฏิบติัต่างๆ เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 ดา้นมาตรฐานงาน (y2) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานสายปฏิบติัการในหลกัการที

กาํหนดขึนเพือประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทุกแผนกอย่างเป็นระเบียบชดัเจนเพือเป็น

หลกัฐาน ทีทาํให้เกิดเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบติังานและเป็นทีเชือถือไดใ้นหลกั

ปฏิบัติตามประสิทธิผลของงาน เป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจของพนักงานทีมีต่อผลการ

ปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 
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 ดา้นความรับผดิชอบ (y3) หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานสายปฏิบติัการในการเอาใจใส่

ต่องานและมีความสาํนึกในภาระหน้าทีทีตนไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัจนสาํเร็จ มีความมนัใจใน

ตนเองในการคิดและแกปั้ญหางานทีปฏิบติัจนสาํเร็จเป็นทีเชือถือไดแ้ละไวว้างใจได ้

 ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั (y4) หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานสายปฏิบติัการในการ

ยอมรับผลตอบแทนทีองค์กรจ่ายให้ เช่น เงินเดือน โบนัส การเพิมค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย 

การยอมรับในงานการใหบ้ริการ จดัสวสัดิการต่างๆ การเลือนตาํแหน่ง เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจ

แก่พนกังานทีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพของงาน 

 ดา้นการสนบัสนุน (y5) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานสายปฏิบติัการต่อหัวหน้างาน

และเพือนร่วมงานในการใหค้วามไวว้างใจ ความสนใจเอาใจใส่ และความช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

ในการปฏิบติัหนา้ทีการงานอยา่งเสมอภาคกนั 

 ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร (y6) หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจทีเป็นส่วนหนึงขององค์กร

เป็นสมาชิกทีมีคุณค่าต่อทีมงาน มีความเต็มใจทีจะทุ่มเท ความพยายามในการทาํงาน เพือบรรลุ

เป้าหมายองคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รทีปฏิบติังานอยู ่

 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน               

มีรายละเอียด ดงันี 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามทีเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ในเรืองเพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งหน้าทีหลักในมหาวิทยาลยั ประสบการณ์การทาํงานใน

ตาํแหน่งปัจจุบนั เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จาํนวน 5 ขอ้ 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และวิทยาเขต ตามแนวคิดของ (Bernard M.Bass and 

Bruce J.Avolio) 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบับรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต ตามแนวคิดของ Robert Stringer, (2002). สาํหรับแบบสอบถามในตอน

ที 2 และตอนที 3 มี ลกัษณะเป็นคาํถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั ตามแนวคิดของ (Likert’s 

five ratting scale) (RinnisLikert, อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2531, หนา้ 114-115) โดยกาํหนดค่า

คะแนนเป็น 5 ระดบั ซึงมีความหมาย ดงันี 

 ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร/บรรยากาศองค์กรของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 1 



74 

 ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร/บรรยากาศองค์กรของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบันอ้ยใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 2 

 ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร/บรรยากาศองค์กรของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 3 

 ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร/บรรยากาศองค์กรของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบัมาก ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 4 

 ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร/บรรยากาศองค์กรของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ใหมี้นาํหนกัคะแนนเท่ากบั 5 

 การสร้างและพฒันาเครืองมอื 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและผลงานการวิจยัทีเกียวขอ้งแลว้นาํผล

การศึกษามาสร้างเป็นเครืองมือภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์

 ขันที 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนือหาของแบบสอบถามแล้ว

นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความตรงของเนือหา (content validity) ของ

แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

ขอ้ความ สาํนวนภาษา ความถูกตอ้งและความเทียงตรงของเนือหาคือใชว้ิธี IOC (Index of Item 

Objective Congruence)  

 ขนัที 3 นาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้

ผูใ้หข้อ้มลูจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัตวัอยา่งจาํนวน 30 รูป/คน 

 ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีไดคื้นมาคาํนวณค่าความเชือมนั(reliability) ของแบบสอบถามตาม

วิธีของครอนบาค (Cronbach) (Lee J.Cronbach, 1978, p. 161) โดยใชค่้าสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) 

ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .909 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพือใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดข้อ้มลูตามความจริง ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขนัตอน ดงันี 

 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยงัมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. ผูว้ิจ ัยเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์ การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส่้ง

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 264 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 258 ฉบบั 

คิดเป็นร้อยละ 97.72 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีรวบรวมไดท้งัหมดมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

จดัระเบียบขอ้มลูลงรหสั รวมทงัดาํเนินการตรวจสอบตามขนัตอนต่าง ๆ แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวไป

คาํนวณหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติทีใชคื้อ ความถี (frequency) 

และค่าร้อยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศ

องคก์รมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถิติทีใชคื้อ ค่ามชัฌิมาเลขคณิต (X ) และค่าส่วนความ

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกนัเกณฑ์ตามแนวคิดของ

เบสท ์(Best) (John W. Best, 1970, p. 190) ดงันี 

 ค่ามชัฌิมาเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบั นอ้ยทีสุด 

 ค่ามชัฌิมาเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบั นอ้ย 

 ค่ามชัฌิมาเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 ค่ามชัฌิมาเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบั มาก 

 ค่ามชัฌิมาเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่าภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารที

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัอยูใ่นระดบั มากทีสุด 

 3. วิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร โดยใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 สรุปการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) เพือทราบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 2) เพือทราบบรรยากาศองค์กรของมหาวิทยาลยั              

มหามกุฏราชวิทยาลยั  3) เพือทราบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศ

องคก์รมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 
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ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต กลุ่มตวัอยา่งที

ไดม้าโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน 

ของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน 264 รูป/คน 

เครืองมือทีใชแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที 1 แบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ตามแนวคิดของ (Bernard M.Bass and Bruce J.Avolio) ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้ทางปัญญา 4) การคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล ประเภทที 2แบบสอบถามเกียวกบับรรยากาศองคก์ร ตามแนวคิดของ Robert 

Stringer, (2002). ซึงบรรยากาศองคก์รมี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นโครงสร้าง  2) ดา้นมาตรฐาน 3) ดา้น

ความรับผดิชอบ 4) ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั 5) ดา้นการสนบัสนุน 6) ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร ค่า

มชัฌิมาเลขคณิต(X ) และค่าส่วนความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช ้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 งานวิจัยเรือง ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

264 ฉบับ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 258 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.72 มีการวิเคราะห์ข้อมูล

แบ่งเป็น 5 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐานเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏ-

ราชวิทยาลยั 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบั

บรรยากาศองคก์ร 

 ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท ี1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท ี4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของข้อมูลพนืฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

ข้อมูลพนืฐาน จาํนวน (รูป/คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

บรรพชิต 60 23.3 

แม่ชี 2 0.8 

ชาย 117 45.3 

หญิง 79 30.6 
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ข้อมูลพนืฐาน จาํนวน (รูป/คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ   

ไม่เกิน 30 ปี 37 14.3 

31-40 ปี 104 40.3 

41-50 ปี 77 29.8 

51 ปีขึนไป 40 15.5 

 จากตารางที 4.1 พบว่า จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 258 รูป/คน 

พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาเพศหญิง 

จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมาบรรพชิต จาํนวน 60 รูป คิดเป็นร้อยละ 23.3 และน้อย

ทีสุดแม่ชี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 104 คน            

คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา

อาย ุ51 ปีขึนไป จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5และน้อยทีสุดอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.3 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 116 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.0 รองลงมาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาระดบัปริญญาเอก 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และนอ้ยทีสุดระดบัตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

ตาํกว่าปริญญาตรี 2 .8 

ปริญญาตรี 94 36.4 

ปริญญาโท 116 45.0 

ปริญญาเอก 46 17.8 

4. ตาํแหน่งหน้าทีหลกัในมหาวทิยาลยั   

ผูบ้ริหาร 40 15.5 

บุคลากรสายอาจารย ์ 107 41.5 

บุคลากรสายสนบัสนุน 111 43.0 

5. ประสบการณ์ในการทํางาน   

ไม่เกิน 10 ปี 134 51.9 

11-20 ปี 97 37.6 

21 ปีขึนไป 27 10.5 

รวม 258 100 
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ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน 111 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.0 รองลงมาบุคลากรสายอาจารย ์จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และน้อยทีสุดผูบ้ริหาร 

จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  และประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปี จาํนวน 

134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมา 11 – 20 ปี จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 และน้อยทีสุด 

21 ปีขึนไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

ตารางท ี4.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร (Xtot) 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์(x1) 3.78 0.82 มาก 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) 3.70 0.78 มาก 

3. การกระตุน้ทางปัญญา  (x3) 3.70 0.78 มาก 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (x4) 3.67 0.80 มาก 

รวม (Xtot) 3.71 0.74 มาก 

  

 จากตารางที 4.2 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารค่ามชัฌิมเลขคณิต โดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.71, S.D. = 0.74) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ดา้นการมีอิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์ (x̄  = 3.78 , S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจและดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา (x̄  = 3.70, S.D. = 0.78) และน้อยทีสุด คือ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(x̄ = 3.67, S.D. = 0.80) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหาร ด้านการมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

 

การมอีทิธิพลอย่างมอีุดมการณ์หรือการสร้างบารม ี
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1.ผูบ้ริหารแสดงใหบุ้คลากรเห็นถึงการมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล

มีความมุ่งมนัในอุดมคติและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

3.85 0.88 มาก 

2.มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทศัน์

ขององคก์รใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 

3.80 0.89 มาก 

3.ผูบ้ ริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี บุคลากรศรัทธา 

ยอมรับ และไวว้างใจ 

3.76 0.93 มาก 

4.ผูบ้ริหารมีความมุ่งมนัและตงัใจทาํงานให้สาํเร็จตามเวลาที

กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.77 0.90 มาก 

5.ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือ

ประโยชน์ส่วนรวม 

6.ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที

วิกฤต 

3.74 

 

3.79 

0.94 

 

0.98 

มาก 

 

มาก 

รวม (x1) 3.78  0.82  มาก 

 

 จากตารางที 4.3 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้นการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี โดยภาพรวมค่ามชัฌิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมาก (x̄  = 3.78, S.D. = 0.82) 

เมือพิจารณารายด้านพบว่า มากทีสุด คือ ผูบ้ริหารแสดงให้บุคลากรเห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ที

กวา้งไกลมีความมุ่งมนัในอุดมคติและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (x̄ = 3.85, S.D.=0.88)  

รองลงมา คือ มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิสยัทศัน์ขององคก์รใหบุ้คลากรทุกคน

รับทราบ ( x̄  = 3.80, S.D. = 0.89) และนอ้ยทีสุด คือ ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งเสียสละประโยชน์ส่วนตน

เพือประโยชน์ส่วนรวม ( x̄  = 3.74, S.D. = 0.94) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหาร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1.มีการกระตุน้และส่งเสริมบุคลากรให้ทาํงานเพือส่วนรวม 

โดยปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งทีดี 

3.78 0.91 มาก 

2.ผู ้บ ริหารกล่าว ชืนชมและแสดงความภาคภูมิใจใน

ความสาํเร็จของบุคลากรในทีประชุม 

3.68 0.93 มาก 

3.ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหนา้

ของบุคลากร 

3.72 0.88 มาก 

4.ผูบ้ริหารร่วมแกปั้ญหาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรเมือเกิด

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

3.66 0.92 มาก 

5.ผูบ้ ริหารพิจารณาความดีความชอบตามผลงานอย่าง

โปร่งใสยติุธรรมและเป็นธรรมกบับุคลากร 

3.67 0.89 มาก 

รวม (x2) 3.70 0.78 มาก 

 

 จากตารางที 4.4 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

โดยภาพรวมค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 3.70, S.D. = 0.78) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า 

มากทีสุด คือ มีการกระตุน้และส่งเสริมบุคลากรใหท้าํงานเพือส่วนรวม โดยปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างทีดี 

(x̄ = 3.78, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารให้ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้า

ของบุคลากร (x̄  = 3.72, S.D. = 0.88) และน้อยทีสุด คือ ผูบ้ริหารร่วมแกปั้ญหาและให้กาํลงัใจแก่

บุคลากรเมือเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน (x̄ =3.66, S.D.=0.92) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหาร 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

 

การกระตุ้นทางปัญญา 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1.ผูบ้ริหารกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที

เกิดขึนในสถานศึกษา  

3.79 0.89 มาก 

2.ผูบ้ริหารเห็นความสาํคัญและให้กาํลงัใจบุคลากรทีคิดวิธี

แกปั้ญหาทีเกิดขึนดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 

3.71 0.88 มาก 

3.ผูบ้ริหารไม่ปิดกนัแนวคิดหรือวิจารณ์ในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคลากรเพือพฒันางาน 

3.72 0.91 มาก 

4.ผู ้บ ริหารกระตุ้นให้บุคลากรวิ เคราะห์แนวทางการ

ปฏิบติังานทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานศึกษา 

3.67 0.94 มาก 

5.ผู ้บริหารเอาใจใส่และตรวจสอบข้อบกพร่องในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดโดยวิธีการทีเป็น

กลัยาณมิตร 

6.ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพือเพิมพูน

ความรู้ทกัษะในการปฏิบติังาน 

3.66 

 

 

    3.69 

0.89 

 

 

   0.91 

มาก 

 

 

มาก 

รวม (x3)  3.70 0.78 มาก 

 

 จากตารางที 4.5 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

โดยภาพรวมค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.70, S.D. = 0.78) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า 

มากทีสุด คือ ผูบ้ริหารกระตุน้ใหบุ้คลากรตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสถานศึกษา (x̄ = 3.79, 

S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารไม่ปิดกนัแนวคิดหรือวิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็นของ

บุคลากรเพือพฒันางาน (x̄ = 3.72, S.D. = 0.91) และนอ้ยทีสุด คือ ผูบ้ริหารเอาใจใส่และตรวจสอบ

ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างใกลชิ้ดโดยวิธีการทีเป็นกลัยาณมิตร (x̄ = 3.66, S.D. = 0.89) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหาร ด้านการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1.ผูบ้ริหารมอบหมายงานโดยยดึหลกัตามความรู้ความสามารถ

เพือพฒันาความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล 

3.69 0.89 มาก 

2.ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นเสนอ

แนวทางการปฏิบัติงานและยอมรับความคิดเห็นของ

ผูร่้วมงาน 

3.65 0.91 มาก 

3.ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือและติดตามการปฏิบติังาน

ของบุคลากรอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นระยะ 

3.62 0.94 มาก 

4.ผูบ้ริหารให้คาํแนะนําแนวทางทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

3.64 0.94 มาก 

5.ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพฒันา

ตนเองใหเ้กิดความกา้วหนา้ในวิชาชีพอยูเ่สมอ 

6.ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรใชค้วามสามารถพิเศษของ

ตนเองในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที   

3.76 

 

3.68 

0.89 

 

0.93 

มาก 

 

มาก 

รวม (X4) 3.67 0.80 มาก 

  

 จากตารางที 4.6 พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้นการคาํนึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมค่ามชัฌิมเลขคณิตอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.67, S.D. = 0.80) เมือพิจารณา       

รายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพฒันาตนเองให้เกิด

ความกา้วหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ ( x̄  = 3.76, S.D. = 0.89) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมอบหมายงาน

โดยยดึหลกัตามความรู้ความสามารถเพือพฒันาความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล ( x̄  = 3.69, 

S.D. = 0.89) และน้อยทีสุด คือ ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือและติดตามการปฏิบติังานของ

บุคลากรอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นระยะ ( x̄  = 3.62, S.D. = 0.94) ตามลาํดบั 
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์บรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

ตารางท ี4.7 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของบรรยากาศองค์โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

บรรยากาศองค์กร (Ytot) 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. ดา้นโครงสร้าง (y1) 3.81 0.67 มาก 

2. ดา้นมาตรฐาน  (y2) 3.77 0.70 มาก 

3. ดา้นความรับผดิชอบ (y3) 4.08 0.65 มาก 

4. ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั (y4) 

5. ดา้นการสนบัสนุน (y5) 

3.52 

 3.73 

0.90 

0.75 

มาก 

มาก 

6. ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร (y6) 4.25 0.67 มาก 

รวม (ytot) 3.87 0.55 มาก 

 

 จากตารางที 4.7 พบว่า บรรยากาศองค์กรค่ามชัฌิมเลขคณิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก           

(x̄  = 3.87, S.D. = 0.55) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ดา้นความผกูพนัต่อองค์กร (x̄ = 4.25, 

S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ดา้นความรับผดิชอบ (x̄ = 4.08, S.D. = 0.65) และน้อยทีสุด คือ ดา้นการยอมรับ

การใหร้างวลั ( x̄ = 3.52 , S.D. = 0.90) ตามลาํดบั  
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ตารางที 4.8 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน ของบรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้าง 

  

ด้านโครงสร้าง 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1.ในหน่วยงานของท่านมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

แสดงขอบข่ายและหนา้ทีของหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.92 0.77 มาก 

2.โครงสร้างการบริหารงานทีแสดงขอบข่ายและหน้าทีของ

หน่วยงาน เอือต่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

3.84 0.76 มาก 

3.หน่วยงานของท่านมีการชีแจงนโยบายให้บุคลากรใน

หน่วยงานไดรั้บทราบชดัเจน 

3.78 0.79 มาก 

4.ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หน่วยงานมีความชดัเจน  

3.79 0.81 มาก 

5.เป้าหมายของหน่วยงานทีกําหนดไว้เป็นทีรับทราบของ

บุคลากรในหน่วยงาน 

3.74 0.83 มาก 

รวม (y1) 3.81 0.67 มาก 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า บรรยากาศองค์กร ดา้นโครงสร้าง โดยภาพรวมค่ามชัฌิมเลขคณิตอยู ่

ในระดบัมาก ( x̄  = 3.81, S.D. = 0.67) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ในหน่วยงานของ

ท่านมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน แสดงขอบข่ายและหนา้ทีของหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

( x̄ = 3.92, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ โครงสร้างการบริหารงานทีแสดงขอบข่ายและหน้าทีของหน่วยงาน 

เอือต่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.76) และน้อยทีสุด คือ เป้าหมายของ

หน่วยงานทีกาํหนดไวเ้ป็นทีรับทราบของบุคลากรในหน่วยงาน ( x̄ = 3.74, S.D. = 0.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.9 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน ของบรรยากาศองค์กร ด้านมาตรฐาน 

 

ด้านมาตรฐาน 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานในหน่วยงานของ

ท่านเป็นไปตามลกัษณะของงาน 

3.76 0.86 มาก 

2. หน่วยงานของท่านกาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํงานไวอ้ย่าง

ชดัเจน 

3.68 0.83 มาก 

3. ในแต่ละปีหน่วยงานของท่านมีการเพิมเกณฑม์าตรฐานในการ

ปฏิบติังานใหสู้งขึนเพือใหเ้กิดการพฒันาการทาํงาน 

3.71 0.83 มาก 

4. ท่านมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของท่านเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานทีหน่วยงานกาํหนด 

3.94 0.80 มาก 

5. หน่วยงานของท่านมีการบันทึกขอ้มูลดา้นผลการปฏิบติังาน

เพือเป็นหลกัฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

3.77 0.89 มาก 

รวม (y2) 3.77 0.70 มาก 

 

 จากตารางที 4.9 พบว่า บรรยากาศองคก์ร ดา้นมาตรฐาน โดยภาพรวม ค่ามชัฌิมเลขคณิต

อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.77, S.D. = 0.70) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจใน

ผลการปฏิบติังานของท่านเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีหน่วยงานกาํหนด (x̄ = 3.94, S.D.= 0.80) 

รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีการบนัทึกขอ้มลูดา้นผลการปฏิบติังานเพือเป็นหลกัฐานในการ

ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ( x̄ = 3.77, S.D. = 0.89) และน้อยทีสุด คือ หน่วยงานของท่านกาํหนด

แนวปฏิบติัในการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน (x̄  = 3.68, S.D. = 0.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร ด้านความ

รับผดิชอบ 

 

ด้านความรับผดิชอบ 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. ท่านสามารถตดัสินใจในการปฏิบติังานภายในขอบข่ายงานที

ไดรั้บมอบหมายและเสร็จทนัตามเวลาทีกาํหนด 

3.99 0.77 มาก 

2. ในการทาํงาน ท่านมุ่งมนัและเต็มใจปฏิบัติหน้าทีให้สําเร็จ

ลุล่วงดว้ยดี โดยไม่นาํเรืองส่วนตวัมาเป็นอุปสรรค 

4.14 0.79 มาก 

3. ท่านมีการวางแผนในหน้าทีทีไดรั้บผิดชอบและรู้สึกว่าหน้าที

นนัเป็นสิงสาํคญัและเอาใจใส่ต่องานทีไดรั้บมอบหมายจนเป็น

ผลสาํเร็จ 

4.15 0.73 มาก 

4. ท่านสามารถทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได ้

โดยไม่ตอ้งมีผูบ้งัคบัคอยควบคุม 

4.12 0.78 มาก 

5. ท่านสามารถทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย รวมทงัแกปั้ญหาและ

อุปสรรคไดจ้นสาํเร็จ 

4.05 0.76 มาก 

รวม (y3) 4.08 0.65 มาก 

 

 จากตารางที 4.10 พบว่า บรรยากาศองคก์ร ดา้นความรับผดิชอบ โดยภาพรวมค่ามชัฌิม-

เลขคณิตอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.65) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ ท่านมีการวางแผน

ในหนา้ทีทีไดรั้บผดิชอบและรู้สึกว่าหนา้ทีนนัเป็นสิงสาํคญัและเอาใจใส่ต่องานทีไดรั้บมอบหมาย

จนเป็นผลสาํเร็จ (x̄ = 4.15, S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ในการทาํงาน ท่านมุ่งมนัและเต็มใจปฏิบติั

หนา้ทีใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยไม่นาํเรืองส่วนตวัมาเป็นอุปสรรค ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.79) และน้อยทีสุด 

คือ ท่านสามารถตดัสินใจในการปฏิบติังานภายในขอบข่ายงานทีไดรั้บมอบหมายและเสร็จทนัตาม

เวลาทีกาํหนด ( x̄ = 3.99, S.D. = 0.77) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.11 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของบรรยากาศองค์กร ด้านการยอมรับ

การให้รางวลั 

 

ด้านการยอมรับการให้รางวลั 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. หน่วยงานของท่านมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรที

ตงัใจทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.96 มาก 

2. หน่วยงานของท่านมีการลงโทษบุคลากรทีมีบกพร่องในหนา้ที

การงาน 

3.51 0.99 มาก 

3. ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ใหบุ้คลากรทราบเกียวกบัเกณฑ์ทีใชใ้นการ

พิจารณาเลือนตาํแหน่งของบุคลากร 

3.59 0.98 มาก 

4. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณายกย่องและให้รางวลัแก่

บุคลากรทีปฏิบติังานดี 

3.51 0.99 มาก 

5. บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพิจารณาปรับเปลียนตาํแหน่ง 

หากมีความรู้ และคุณสมบติัทีเหมาะสม 

3.59 0.94 มาก 

รวม (y4) 3.52 0.90 มาก 

 

 จากตารางที 4.11 พบว่า บรรยากาศองคก์ร ดา้นการยอมรับการใหร้างวลัโดยภาพรวมค่า

มชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.52, S.D. = 0.90)  เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ 

หน่วยงานของท่านมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรทีตงัใจทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ         

( x̄  = 3.62, S.D. = 0.96)  รองลงมาคือ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพิจารณาปรับเปลียน

ตาํแหน่ง หากมีความรู้ และคุณสมบติัทีเหมาะสม  ( x̄  = 3.59, S.D. = 0.94)  และน้อยทีสุด คือ 

หน่วยงานของท่านมีการลงโทษบุคลากรทีมีบกพร่องในหน้าทีการงาน ( x̄  = 3.51, S.D. = 0.99)  

และหน่วยงานของท่านมีการพิจารณายกย่องและให้รางวลัแก่บุคลากรทีปฏิบติังานดี ( x̄  = 3.51, 

S.D. = 0.99)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.12 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร ด้านการสนับสนุน 

 

ด้านการสนับสนุน 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. แมว้่าบุคลากรในหน่วยงานจะทาํงานบกพร่อง หรือผิดพลาด 

ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสแก่บุคลากรในการปรับปรุงพฒันาการ

ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.83 0.86 มาก 

2. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อใน

ระดบัทีสูงขึน 

3.78 0.89 มาก 

3. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านคดัเลือกและส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมใน

ดา้นความรู้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.69 0.86 มาก 

4. บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถหรือมีวุฒิเพิมขึนจะไดรั้บการ

สนบัสนุนใหมี้การปรับเลือนตาํแหน่งทีสูงขึน 

3.64 0.89 มาก 

5. ผูบ้งัคบับญัชามีการประชุมเพือรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ

จากบุคลากรอยูเ่สมอ 

3.72 0.92 มาก 

รวม (y5) 3.73 0.75 มาก 

 

 จากตารางที 4.12 พบว่า บรรยากาศองค์กร ดา้นด้านการสนับสนุน โดยภาพรวมค่า

มชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก ( x̄  = 3.73, S.D. = 0.75)  เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ 

แมว้่าบุคลากรในหน่วยงานจะทาํงานบกพร่อง หรือผิดพลาด ผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่บุคลากร

ในการปรับปรุงพฒันาการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ ( x̄  = 3.83, S.D. = 0.86)  รองลงมา คือ 

ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน ( x̄  = 3.78, S.D. = 

0.89)  และนอ้ยทีสุด คือ บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ หรือมีวุฒิเพิมขึน จะไดรั้บการสนับสนุน

ใหมี้การปรับเลือนตาํแหน่งทีสูงขึน (x̄ = 3.64, S.D. = 0.89) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.13 ค่ามชัฌมิเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร ด้านความผูกพัน

ต่อองค์กร 

 

ด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
ค่าสถิต ิ

ระดับ 
X  S.D. 

1. ท่านมีความภาคภูมิใจทีไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานนี 4.23 0.78 มาก 

2. ท่านชีแจงความเป็นจริงด้วยเหตุผลทันทีหากมีใครกล่าวหา

วิพากษว์ิจารณ์หน่วยงานของท่านในทางทีเสียหาย 

4.22 0.77 มาก 

3. ท่านรักษาชือเสียงหน่วยงานของท่านเป็นอยา่งดี 4.27 0.82 มาก 

4. ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชามีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความ

ผกูพนัใหเ้กิดขึนต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

4.26 0.83 มาก 

5. ท่านเสียสละและอุทิศเวลาให้กบัการปฏิบติังาน  โดยคาํนึงถึง

ชือเสียงและความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานเป็นสาํคญั 

4.30 0.78 มาก 

รวม (y6) 4.25 0.67 มาก 

 

 จากตารางที 4.13 พบว่า บรรยากาศองค์กร ดา้นความผกูพนัต่อองค์กรโดยภาพรวมค่า

มชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.67) เมือพิจารณารายดา้นพบว่า มากทีสุด คือ 

ท่านเสียสละและอุทิศเวลาให้กบัการปฏิบติังาน โดยคาํนึงถึงชือเสียงและความเจริญกา้วหน้าของ

หน่วยงานเป็นสาํคญั ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ ท่านรักษาชือเสียงหน่วยงานของท่าน

เป็นอยา่งดี ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.82) และนอ้ยทีสุด คือ ท่านชีแจงความเป็นจริงดว้ยเหตุผลทนัทีหาก

มีใครกล่าวหาวิพากษว์ิจารณ์หน่วยงานของท่านในทางทีเสียหาย ( x̄  = 4.22, S.D. = 0.77) ตามลาํดบั  

 

 ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร

กบับรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ร 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation coefficient) 

ดงัรายละเอียดในตารางที 4.14 
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ตารางที 4.14 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารกบับรรยากาศองค์กร 

 

ตวัแปร (X1) (X2) (X3) (X4)  (Xtot)  (Ytot) 

(X1) 1      

(X2) .878** 1     

(X3) .795** .840** 1    

(X4) .716** .799** .868** 1   

Xtot .913** .942** .945** .913** 1  

Ytot .707** .717** .728** .688** .765** 1 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 จากตารางที 4.14 พบว่า โดยภาพรวมภาวะผูน้าํการเปลียนของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์

กบับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดย

มีค่าความสัมพนัธ์กันในทางบวก เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนของผูบ้ริหาร  

ดา้นทีมีความสัมพนัธ์กบับรรยากาศองค์กร มากทีสุด คือ (x3) ด้านการกระตุน้ทางปัญญา (r = .728**) 

รองลงมา คือ (x2) ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (r = .717**) รองลงมา คือ (x1) ดา้นการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (r = .707**) และภาวะผูน้าํการเปลียนของผูบ้ริหารของ

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ดา้นทีมีความสมัพนัธก์บับรรยากาศองค์กรน้อยทีสุด คือ (x4) ดา้น

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (r = .688**) 

 ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี (x1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

บรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (Ytot) อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าสหสัมพนัธ ์        

(r = .707**) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกบับรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (Ytot) อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่า

สหสัมพนัธ์ (r = .717**) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3)                 

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (Ytot) อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .728**) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x4) 

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (Ytot) อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์(r = .688**) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
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ตารางที 4.15 แสดงค่า (Variance inflation factor : VIF) ของภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหาร

ในแต่และด้าน 

 

 Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

 การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (x1) .215 4.640 

 การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) .162 6.171 

 การกระตุน้ทางปัญญา (x3) .176 5.679 

 การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(x4) .228 4.395 

 

 จากตารางที 4.15 ค่า (Variance inflation factor : VIF) หากมีค่าตงัแต่ 10 ขึนไปจะสร้าง

ปัญหาต่อ Regression model ได ้พบว่าค่า (Variance inflation factor : VIF) ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (x1) คือ  4.640 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) 

คือ 6.171 ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3) คือ 5.679 และดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(x4) 

คือ 4.395 แสดงให้เห็นว่าค่า (Variance inflation factor : VIF) ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารในแต่ละดา้น มีค่าไม่เกิน 10 ขึนไป จึงไม่เกิดปัญหา Multi Collinearity 

 เมือเป็นไปตามเกณฑ์ตามทีค่า (Variance inflation factor : VIF) กาํหนดไวจึ้งทาํการทดสอบ 

regression เป็นลาํดบัต่อไป 

 

 ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศ

องค์กรมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยมีรายละเอยีด ดงันี 

 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขนัตอน (Stepwise 

multiple regression analysis) พิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการตามลาํดบัความสาํคญั ดงัรายละเอียด

ในตารางที 4.16 

 1. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยภาพรวม (Ytot) มีรายละเอียดตามตาราง ที 4.16 
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ตารางที 4.16 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 46.677 1 46.677 361.665 .000b 

Residual 33.039 256 .129     

Total 79.716 257       

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .765 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .586 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .584 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .35925 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.740 .114  15.228 .000 

ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารในภาพรวม(Xtot) 

.573 .030 .765 19.017 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.16 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายเท่ากบั .586 

หมายความว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร             

โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 58.6 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้เท่ากบั .584 ความคลาด

เคลือนมาตรฐานในการทํานายเท่ากับ .35925 ในลักษณะนีแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงสามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

Ytot = 1.740 + .573 (Xtot) 
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 2. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ดา้น

โครงสร้าง (y1) มีรายละเอียดตามตารางที 4.17 

 

ตารางที 4.17 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านโครงสร้าง (y1) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 48.658 1 48.658 184.610 .000 

Residual 67.474 256 .264   

Total 116.132 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .647 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .419 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .417 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .51339 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

ตวัแปรพยากรณ์ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.758 .155  11.361 .000 

 การกระตุน้ทางปัญญา(x3) .555 .041 .647 13.581 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.17 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา(x3) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร ดา้นโครงสร้าง (y1) 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 41.9 (R2 = .419)             

โดยมีสมการถดถอยดงันี 

Y1 = 1.758 + .555(x3) 
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 3. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ดา้น

มาตรฐานงาน (y2) มีรายละเอียดตามตารางที 4.18 

 

ตารางที 4.18 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านมาตรฐานงาน (y2) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 60.253 1 60.253 233.516 .000 

Residual 66.055 256 .258   

Total 126.308 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .691 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .477 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .475 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .50796 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.502 .152  9.894 .000 

 การสร้างแรงบนัดาลใจ(x2) .613 .040 .691 15.281 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.18 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร ดา้นมาตรฐานงาน (y2) 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 47.7 (R2 = .477)          

โดยมีสมการถดถอย ดงันี 

Y2 = 1.502 + .613 (x2) 
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 3. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค ์ดา้นความ

รับผดิชอบ (y3) มีรายละเอียดตามตารางที 4.19 

 

ตารางที 4.19 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านความรับผดิชอบ (y3) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 17.163 1 17.163 47.579 .000 

Residual 92.346 256 .361   

Total 109.510 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .396 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .157 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .153 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .60061 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 2.867 .181  15.832 .000 

 การกระตุน้ทางปัญญา(x3) .330 .048 .396 6.898 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.19 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร ดา้นความรับผิดชอบ (y3) 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 15.3 (R2 = .153)          

โดยมีสมการถดถอย ดงันี 

Y3 = 2.867+ .330 (x3) 
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 4. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ดา้นการ

ยอมรับการใหร้างวลั (y4) มีรายละเอียดตามตารางที 4.20 

 

ตารางที 4.20 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านการยอมรับการให้รางวลั (y4) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 75.824 1 75.824 146.551 .000 

Residual 132.452 256 .517   

Total 208.276 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .603 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .364 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .362 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .71930 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .984 .215  4.576 .000 

 การสร้างแรงบนัดาลใจ(x2) .688 .057 .603 12.106 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.20 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร ดา้นการยอมรับการให้

รางวลั (y4) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 36.2 (R2 = .362) 

โดยมีสมการถดถอย ดงันี 

Y4 = .984 + .688 (x2) 
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 5. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ดา้นการ

สนบัสนุน (y5) มีรายละเอียดตามตารางที 4.21 

 

ตารางที 4.21 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านการสนับสนุน (y5) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 78.572 1 78.572 304.083 .000 

Residual 66.148 256 .258   

Total 144.719 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .737 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .543 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .541 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .50832 
 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.141 .152  7.507 .000 

 การสร้างแรงบนัดาลใจ(x2) .700 .040 .737 17.438 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.21 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร การสร้างแรงบนัดาลใจ(x2) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร ดา้นการสนับสนุน (y5) 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 54.1 (R2 = .541)          

โดยมีสมการถดถอย ดงันี 

Y5 = 1.141 + .700 (x2) 
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 6. การวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค ์ดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร (y6) มีรายละเอียดตามตารางที 4.22 

 

ตารางที 4.22 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน ของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ

ผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์ ด้านความผูกพนัต่อองค์กร (y6) 

 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 13.867 1 13.867 33.820 .000 

Residual 104.964 256 .410   

Total 118.831 257    

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)  .342 

 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R square)  .117 

 ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R square)  .113 

 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard Error) .64033 

 

ตวัแปรทีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการ 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 3.159 .193  16.362 .000 

 การกระตุน้ทางปัญญา(x3) .296 .051 .342 5.815 .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 จากตารางที 4.22 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง

ของผูบ้ริหาร ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3) ซึงส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร ดา้นความผกูพนัต่อ

องคก์ร (y6) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และประสิทธิภาพในการทาํนาย ร้อยละ 11.3 (R2 = .113) 

โดยมีสมการถดถอยดงันี 

Y6 = 3.159+ .296 (x3) 
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β  หมายถึง ค่าประมาณสมัประสิทธิการถดถอย 

  หมายถึง ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการถดถอย 
 

แผนภูมที 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

ทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดย ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏ-

ราชวิทยาลยั ในภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั              

ในภาพรวม (Ytot) และดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) ส่งผลต่อดา้นมาตรฐานงาน (y2) ดา้นการยอมรับ

ดา้นความรับผดิชอบ  (y3) 
 

ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง 

ของผูบ้ริหาร (퐗퐭퐨퐭) 

βtot= .573 

บรรยากาศองคก์ร 
 (퐘퐭퐨퐭)   

 
 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

หรือการสร้างบารมี (x1) 

(x1)	β	= .513, 574, .272, .643,    

.657, .234 

ดา้นโครงสร้าง  (y1) 
 

การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) 

(x2)	β	= .613, .688, .700 

ดา้นมาตรฐานงาน  (y2) 
 

การกระตุน้ทางปัญญา (x3) 

(x3)	β	= .555, .330, .296 
 

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล (x4) 

(x1)	β	= .536, .581, .287,           

.623,    .631, .254 

ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั 

(y4) 

ดา้นการสนบัสนุน (y5) 
 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

(y6) 
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การใหร้างวลั (y4) และดา้นการสนบัสนุน (y5) ในส่วนดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3) ส่งผลต่อดา้น

โครงสร้าง (y1) ดา้นความรับผดิชอบ (y3) และดา้นความผกูพนัต่อองค์กร (y6) ส่วนดา้นการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีและด้านการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลไม่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร

ดา้นใดเลยอาจเนืองมาจากผูบ้ริหารแสดงใหบุ้คลากรเห็นถึงการมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกลมีความมุ่งมนั

ในอุดมคติและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั บุคลากรมีความศรัทธายอมรับ และไวว้างใจ เปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรใชค้วามสามารถพิเศษของตนเองในการปฏิบติังานอย่างเต็มที ซึงทีกล่าวมาขา้งตน้เป็น

สิงทีผูบ้ริหารปฏิบติัดีอยูแ่ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 4.2 ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร  

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัทีมีความสมัพนัธก์นัในทางบวกมากทีสุด 

 

 จากแผนภูมิที 4.2 พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร ดา้นการสร้างแรง

บนัดาลใจ (x2) และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (x3) มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบับรรยากาศ

องคก์ร (ytot) มากทีสุด 

การสร้างแรงบนัดาลใจ (x2) 

การกระตุน้ทางปัญญา  (x3) 

   บรรยากาศองคก์ร (ytot) 



บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรือง “ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั” เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงค์

เพือทราบ 1) เพือศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

2) เพือศึกษาบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 3) เพือศึกษาภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั การวิจยั

ครังนี ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร บุคลากรสายอาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยัส่วนกลาง และ 7 วิทยาเขต จาํนวน 264 รูป/คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม 

เกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหามกุฎราชวิทยาลยั 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) 

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (stepwise multiple 

regression analysis) 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร           

มหามกุฎราชวิทยาลยั สรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 เป็นเพศหญิง จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 

เป็นบรรพชิต จาํนวน 60 รูป คิดเป็นร้อยละ 23.3 และเป็นแม่ชี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 อายุ

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาโทจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในมหาวิทยาลยั

ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และประสบการณ์ในการ

ทาํงานส่วนใหญ่อยูใ่นระหว่างตาํกว่า 10 ปี จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 

 2. ผลการวิเคราะห์คาํถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยัทงั 4 ดา้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย ดงันี การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 

และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั 
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 3. ผลการวเิคราะห์คาํถามเกียวกบับรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ทงั 6 ดา้น พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหา

นอ้ย ดงันี ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นโครงสร้าง ดา้นมาตรฐานดา้นการ

สนบัสนุน และดา้นการยอมรับการใหร้างวลั ตามลาํดบั  

 4. ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ในภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาพรวม (Ytot) 

โดยมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัครังนี มีประเด็นสาํคัญทีควรนํามาพิจารณาเพือให้ทราบถึงภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยสามารถ

นาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 5.2.1 ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เนืองจาก ผูบ้ริหารแสดงใหบุ้คลากรเห็นถึงการมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล

มีความมุ่งมนัในอุดมคติและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย และวิสยัทศัน์ขององคก์รใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี บุคลากร

ศรัทธา ยอมรับ และไวว้างใจ มีความมุ่งมนัและตงัใจทาํงานให้สําเร็จตามเวลาทีกาํหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิรมย ์ถินถาวร ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครู โรงเรียนในอาํเภอ บา้นโพธิ สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของขา้ราชการครูโรงเรียนในอาํเภอบา้นโพธิ สังกัดสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ปราณี อธิคมานนท์ ได้ศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการดาํเนินงาน

ปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขนัพืนฐาน ในเขตภูมิภาค

ตะวนัตก พบว่า ภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปนดัดา ปัจธรรม ผศ.ดร.วาโร เพง็สวสัดิ และผศ.ดร.วลันิกา ฉลากบาง 

ศึกษาเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  
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 5.2.2 ผลการศึกษาบรรยากาศองคก์รมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความผกูพนัต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจทีไดป้ฏิบติังาน          

ในหน่วยงานนี เสียสละและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงชือเสียงและความ

เจริญกา้วหน้าของหน่วยงานเป็นสาํคญัซึงผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความผกูพนัให้

เกิดขึนต่อบุคลากรในหน่วยงาน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริลกัษณ์ กุลลวะนิธีวฒัน์ วิจยัเรือง 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม บรรยากาศองค์การกบัภาวะ

ผูน้าํการเปลียนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ์อยู่ในระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ นงเยาว ์แกว้มรกต ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อระดบัการรับรู้บรรยากาศองค์กร

และระดบัความผกูพนัของพนกังานบุคคลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยพบว่า มีระดบัการรับรู้

บรรยากาศโดยรวมในทางทีดีมาก  

 5.2.3 ผลการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยภาพรวมมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

โดยภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาพรวม (Xtot) 

ส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัในภาพรวม (Ytot) และดา้นการสร้าง

แรงบนัดาลใจส่งผลต่อ ดา้นมาตรฐานงาน ดา้นการยอมรับการให้รางวลั และดา้นการสนับสนุน  

ในส่วนดา้นการกระตุ้นทางปัญญาส่งผลต่อดา้นโครงสร้าง ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ส่วนดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมีและดา้นการคาํนึงถึง

ปัจเจกบุคคลไม่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์กรดา้นใดเลย อาจเนืองมาจาก ผูบ้ริหารแสดงให้บุคลากร

เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ทีกวา้งไกลมีความมุ่งมนัในอุดมคติและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

บุคลากรมีความ ศรัทธา ยอมรับ และไวว้างใจ เปิดโอกาสให้บุคลากรใชค้วามสามารถพิเศษของ

ตนเองในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที ซึงทีกล่าวมาข้างต้นเป็นสิงทีผูบ้ริหารปฏิบัติ ดีอยู่แล้ว                   

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขนิษฐา อุ่นวิเศษ ไดศึ้กษาเรืองภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

ทีส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนครเขต 3 

พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารและองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก องค์ประกอบของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทุกดา้นมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉวีวรรณ จนัทร์เม่ง ไดศึ้กษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

ทีส่งผลต่อมาตรฐานด้านผูเ้รียนของสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

นครปฐม เขต1 พบว่าภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวม มีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 สรุปโดยภาพรวม ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

มีความสมัพนัธก์บับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .01 โดยมีค่าความสมัพนัธก์นัในเชิงบวก ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารในภาพรวม (Xtot) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณในการทาํนายเท่ากับ .586 หมายความว่า ภาวะผูน้ ําการ

เปลียนแปลงของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 58.6 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้เท่ากบั .584 ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนายเท่ากบั 

.35925 ในลกัษณะนีแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมส่งผล         

ต่อบรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .01              

ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วลัภา อิสระอานันท์ ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ

เปลียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยและการทาํงานเป็นทีมกบัคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามการ

รับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกาํแพงเพชร พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของหัวหน้า

ผูป่้วยและการทาํงานเป็นทีมกับคุณภาพบริหารโรงพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกาํแพงเพชร โดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน

กลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 5.2.4 ขอ้คน้พบ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทีมีความสมัพนัธก์นัในทางบวกมากทีสุด คือ ดา้นการสร้างแรง

บนัดาลใจ เพราะผูน้าํจะสร้างเจตคติทีดีและการคิดแง่บวกให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถ

จดัการกบัปัญหาทีตนเองเผชิญได ้จดัการกบัอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค ์

เพือวิสยัทศัน์และภารกิจขององค์การ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา เป็นเพราะว่า ผูน้าํไดมี้การ

กระตุน้ให้ผูต้ามตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทาํให้ผูต้ามมีความตอ้งการหา

แนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา จึงเป็นสิงทีท้าทายและเป็นโอกาสทีดีทีจะแก้ไขปัญหาร่วมกนัใน

หน่วยงาน เพือหาขอ้สรุปใหม่ทีดีกว่าเดิมและทาํใหเ้กิดสิงใหม่ๆและความสร้างสรรคขึ์น สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สมควร ไกรพน (2546) ไดศึ้กษาแบบภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาตามความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด

คือ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ รองลงมาคือ ดา้นการสร้างบารมี และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดคือ ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 จากผลการวิจยัเรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ร 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูว้ิจยัขอเสนอแนะดงันี  

 1. จากผลการศึกษา ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

พบว่า ผูบ้ริหารแสดงให้บุคลากรเห็นถึงการมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกลมีความมุ่งมนัในอุดมคติและ             

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรให้ทาํงานเพือส่วนรวม               

โดยผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างทีดี และควรเป็นทีปรึกษาและเอาใจใส่ในความตอ้งการของ

บุคคลากร นอกจากนีผูบ้ริหารควรให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ ๆ เพือเพิมพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรใหสู้งขึน 

 2. จากผลการศึกษา บรรยากาศองค์การของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พบว่า 

บรรยากาศองคก์รทีมีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน แสดงขอบข่ายและหนา้ทีของหน่วยงาน

ไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํใหบุ้คลากรทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์รได ้และมีการพิจารณายกยอ่ง

และให้รางวลัแก่บุคลากรทีปฏิบติังานดี เพือเป็นขวญักาํลงัใจกบับุคลากร ควรจัดกิจกรรมหรือ            

การจดัสมัมนาผูบ้ริหาร และบุคลากร ทีเสริมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างกนัอีกดว้ย  

 3. มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ควรมีการสร้างบรรยากาศองค์กร ทงั 6 ดา้นให้

สอดคลอ้งกัน เนืองจากบรรยากาศองค์กรมีส่วนช่วยในการกาํหนดพฤติกรรมการทาํงานของ

บุคลากรในองคก์ร ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการพฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้ยงิขึน 

 2. ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั  

 เพือใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

บรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูส้นใจควรศึกษาเพิมเติม ดงันี 

 1. ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ การบริหารงานดา้น

อืน ๆ อาจมีการเปลียนตวัแปรหรือเพิมตวัแปรใหม้ากขึน เพือเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหาร 

 2. ควรมีการศึกษาเกียวกบัรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 

เพือเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูบ้ริหารใหม้ากขึน 

 3. ศึกษาบรรยากาศองคก์รในดา้นอืนๆ เช่น ดา้นความอบอุ่น ดา้นความขดัแยง้ ดา้นการมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นความเสียง เป็นตน้ เพือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบรรยากาศองค์กร 

ใหเ้หมาะสมในช่วงเวลานนั ๆ ในอนัทีจะพฒันาการทาํงานของบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึงจะส่งผล

ใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
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 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ

บรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ทงัส่วนกลาง และวิทยาเขตกบัมหาวทิยาลยัอืน 
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ภาคผนวก ก 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
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รายชือผู้เชียวชาญการตรวจสอบความตรงของเครืองมือวจิยั 

 

1. พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. 

 วุฒิการศึกษา ป.ธ. 9, อ.ม. (บาลีสนัสกฤต), ศศ.ด. (สนัสกฤต) 

 ตาํแหน่ง หวัหนา้ภาควิชาวิชาการศึกษา  

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

2. พระมหาบุญศรี  ญ าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 

 วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., ป.ออ., ศน.บ., (องักฤษ) 

  M.A., (Linguistics), ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

 ตาํแหน่ง คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

  

3. พระมหาทองเชิด  กตปุ ฺโญ , ผศ.ดร. 

 วุฒิการศึกษา ศศ.ม., Ph.D. 

 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัญาณสงัวร 

 สถาบนัวิจยัญาณสงัวร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง  

ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร   

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

        

แบบสอบถามฉบบันี มีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับ

การวิจยัเรือง “ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร  มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั (THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS 

AFFECTING THE ATMOSPHERE OF ORGANIZATION IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY)”  

ขอ้มลูทีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าอยา่งยงิต่อการวิจยันี ขอ้มลูทีท่านตอบถือเป็นความลบัและ

ขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด จึงขอความ

กรุณาโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามนี ประกอบด้วย 3 ตอน คอื 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามทีเกียวขอ้งกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั ตามทฤษฎีของ Barnard M. Bass and Bruce J.Avolio 

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบับรรยากาศองค์กร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั

ตามทฤษฎีของ Stringer, R. 

 เมือท่านใหข้อ้มลูครบถว้นทุกขอ้แลว้ โปรดจดัส่งแบบสอบถามนีคืนทางไปรษณีย ์

ซึงผูว้ิจยัไดแ้นบซองมาพร้อมกนันีแลว้  

 ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี สาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถา 

 

 

 

            นางสาวสุภชัรี   รักนาว ี

         นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

คาํชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความทีตรงกับสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 

 

ขอ้ สถานภาพ 

1 เพศ 

            บรรพชิต                   แม่ชี                   ชาย                    หญิง 

2 อาย ุ

           ไม่เกิน  30  ปี                                    31 – 40   ปี 

            41 – 50      ปี                                    51  ปีขึนไป 

3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

            ตาํกว่าปริญญาตรี                             ปริญญาตรี 

             ปริญญาโท                                      ปริญญาเอก 

4 ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในมหาวิทยาลยั 

            ผูบ้ริหาร 

            บุคลากรสายอาจารย ์

            บุคลากรสายสนบัสนุน 

5 ประสบการณ์ในการทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั 

     ตาํกว่า  10  ปี        11 – 20  ปี 

            21  ปีขึนไป 
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ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั 

คาํชีแจง โปรดพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนเครืองหมาย  ลงในช่องทีแสดงระดบัการ

ปฏิบติัของภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

โดยพิจารณาตามเกณฑด์งันี 

 ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  

 ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 

ขอ้ที ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

 

1. 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 

ผูบ้ริหารแสดงใหบุ้คลากรเห็นถึงการมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล

มีความมุ่งมนัในอุดมคติและมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

     

2. มีการประชุมชีแจงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวิสยัทศัน์

ขององคก์รใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบ 

     

3. ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี บุคลากรศรัทธา 

ยอมรับ และไวว้างใจ 

     

4. 

 

ผูบ้ริหารมีความมุ่งมนัและตงัใจทาํงานใหส้าํเร็จตามเวลาที

กาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5. ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพือ

ประโยชน์ส่วนรวม 

     

6. ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ไดแ้มใ้นสถานการณ์ที

วิกฤต 

     

 

7. 

การสร้างแรงบนัดาลใจ 

มีการกระตุน้และส่งเสริมบุคลากรใหท้าํงานเพือส่วนรวม 

โดยปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งทีดี  

     

8. ผูบ้ริหารกล่าวชืนชม และแสดงความภาคภูมิใจในความสาํเร็จ      
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ขอ้ที ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ของบุคลากรในทีประชุม 

9. ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้า

ของบุคลากร 

     

10. ผูบ้ริหารร่วมแกปั้ญหาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรเมือเกิด

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน 

     

11. ผูบ้ริหารพิจารณาความดีความชอบตามผลงานอยา่ง

โปร่งใสยติุธรรมและเป็นธรรมกบับุคลากร 

     

 

12. 

การกระตุน้ทางปัญญา 

ผูบ้ริหารกระตุน้ใหบุ้คลากรตระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ที

เกิดขึนในสถานศึกษา 

     

13. ผูบ้ริหารเห็นความสําคัญและให้กาํลงัใจบุคลากรทีคิดวิธี

แกปั้ญหาทีเกิดขึนดว้ยวิธีการใหม่ ๆ  

     

14. ผูบ้ริหารไม่ปิดกันแนวคิดหรือวิจารณ์ในการแสดงความ

คิดเห็นของบุคลากรเพือพฒันางาน 

     

15. ผู ้บ ริหารกระ ตุ้นให้บุคลา กรวิ เคราะห์ แนวทางกา ร

ปฏิบติังานทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานศึกษา 

     

16. ผู ้บริหารเอาใจใส่และตรวจสอบข้อบกพร่องในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดโดยวิ ธีการทีเป็น

กลัยาณมิตร 

     

17. 

 

ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพือเพิมพูน

ความรู้ทกัษะในการปฏิบติังาน 

     

 

18. 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผู ้บ ริ ห า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น โ ด ย ยึ ด ห ลัก ต า ม ค ว า ม รู้

ความสามารถเพือพฒันาความสามารถของบุคลากรแต่ละ

บุคคล 

     

19. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นเสนอ

แนวทางการปฏิบัติงานและยอมรับความคิดเห็นของ

ผูร่้วมงาน 
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ขอ้ที ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

20. ผูบ้ริหารเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือและติดตามการปฏิบติังาน

ของบุคลากรอยา่งทวัถึงอยา่งเป็นระยะ 

     

21. ผูบ้ริหารให้ค ําแนะนําแนวทางทีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

     

22. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพฒันา

ตนเองใหเ้กิดความกา้วหนา้ในวิชาชีพอยูเ่สมอ 

     

23. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรใชค้วามสามารถพิเศษของ

ตนเองในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที    

     

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั   ขอ้เสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบับรรยากาศองคก์ร  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

คาํชีแจง โปรดพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แลว้เขียนเครืองหมาย  ลงในช่องทีแสดงระดบัการ

ปฏิบติัของบรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยพิจารณาตามเกณฑ์

ดงันี 

 ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย  

 ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 

ขอ้ที บรรยากาศองคก์ร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

 

1. 

ดา้นโครงสร้าง 

ในหน่วยงานของท่านมีการกาํหนดโครงสร้างการ

บริหารงาน แสดงขอบข่ายและหนา้ทีของหน่วยงานไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

     

2. โครงสร้างการบริหารงานทีแสดงขอบข่ายและหนา้ทีของ

หน่วยงาน เอือต่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

     

3. หน่วยงานของท่านมีการชีแจงนโยบายใหบุ้คลากรใน

หน่วยงานไดรั้บทราบชดัเจน 

     

4. 

 

ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรใน

หน่วยงานมีความชดัเจน 

     

5. เป้าหมายของหน่วยงานทีกาํหนดไวเ้ป็นทีรับทราบของ

บุคลากรในหน่วยงาน 

     

 

6. 

ดา้นมาตรฐานงาน 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานในหน่วยงาน

ของท่านเป็นไปตามลกัษณะของงาน 

     

7. 

 

หน่วยงานของท่านกาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํงานไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

     

8. ในแต่ละปีหน่วยงานของท่านมีการเพิมเกณฑม์าตรฐานใน      
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ขอ้ที บรรยากาศองคก์ร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

การปฏิบติังานใหสู้งขึนเพือใหเ้กิดการพฒันาการทาํงาน 

9. ท่านมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของท่านเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานทีหน่วยงานกาํหนด 

     

10. หน่วยงานของท่านมีการบนัทึกขอ้มลูดา้นผลการปฏิบติังาน

เพือเป็นหลกัฐานในการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

     

 

11. 

ดา้นความรับผดิชอบ 

ท่านสามารถตดัสินใจในการปฏิบติังานภายในขอบข่ายงาน

ทีไดรั้บมอบหมายและเสร็จทนัตามเวลาทีกาํหนด 

     

12. 

 

ในการทาํงาน ท่านมุ่งมนัและเต็มใจปฏิบติัหนา้ทีใหส้าํเร็จ

ลุล่วงดว้ยดี โดยไม่นาํเรืองส่วนตวัมาเป็นอุปสรรค 

     

13. ท่านมีการวางแผนในหนา้ทีทีไดรั้บผดิชอบและรู้สึกว่า

หนา้ทีนนัเป็นสิงสาํคญัและเอาใจใส่ต่องานทีไดรั้บ

มอบหมายจนเป็นผลสาํเร็จ 

     

14. ท่านสามารถทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได ้

โดยไม่ตอ้งมีผูบ้งัคบัคอยควบคุม 

     

15. ท่านสามารถทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย รวมทงัแกปั้ญหา

และอุปสรรคไดจ้นสาํเร็จ 

     

 

16. 

ดา้นการยอมรับการใหร้างวลั 

หน่วยงานของท่านมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร

ทีตงัใจทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

17. 

 

หน่วยงานของท่านมีการลงโทษบุคลากรทีมีบกพร่องใน

หนา้ทีการงาน 

     

18. 

 

ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ใหบุ้คลากรทราบเกียวกบัเกณฑที์ใชใ้น

การพิจารณาเลือนตาํแหน่งของบุคลากร 

     

19. หน่วยงานของท่านมีการพิจารณายกยอ่งและใหร้างวลัแก่

บุคลากรทีปฏิบติังานดี 

     

20. บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการพิจารณาปรับเปลียน

ตาํแหน่ง หากมีความรู้ และคุณสมบติัทีเหมาะสม 
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ขอ้ที บรรยากาศองคก์ร 
ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

 

21. 

ดา้นการสนบัสนุน 

แมว้่าบุคลากรในหน่วยงานจะทาํงานบกพร่อง หรือ

ผดิพลาด ผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสแก่บุคลากรในการ

ปรับปรุงพฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

22. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนใหบุ้คลากรในหน่วยงานศึกษาต่อ

ในระดบัทีสูงขึน 

     

23. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านคดัเลือกและส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรม

ในดา้นความรู้ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

24. บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ หรือมีวุฒิเพิมขึน จะไดรั้บ

การสนบัสนุนใหมี้การปรับเลือนตาํแหน่งทีสูงขึน 

     

25. ผูบ้งัคบับญัชามีการประชุมเพือรับฟังปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะจากบุคลากรอยูเ่สมอ 

     

 

26. 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

ท่านมีความภาคภูมิใจทีไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานนี 

     

27. ท่านชีแจงความเป็นจริงดว้ยเหตุผลทนัทีหากมีใครกล่าวหา

วิพากษว์ิจารณ์หน่วยงานของท่านในทางทีเสียหาย 

     

28. ท่านรักษาชือเสียงหน่วยงานของท่านเป็นอยา่งดี      

29. ท่านคิดว่าผูบ้งัคบับญัชามีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้าง

ความผกูพนัใหเ้กิดขึนต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

     

30. ท่านเสียสละและอุทิศเวลาใหก้บัการปฏิบติังาน  โดย

คาํนึงถึงชือเสียงและความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงาน           

เป็นสาํคญั 

     

ขอ้เสนอแนะเกียวกบับรรยากาศองคก์ร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั    

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ความเชือมันของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ความเชือมนั (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง ภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหารทีส่งผลต่อบรรยากาศองค์กร  

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 

ข้อ 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1 203.33 278.575 .314 .908 

2 203.50 272.397 .529 .906 

3 203.43 275.978 .432 .907 

4 203.60 275.559 .372 .907 

5 203.33 278.437 .292 .908 

6 203.33 271.540 .526 .906 

7 203.57 272.806 .493 .906 

8 203.50 268.397 .587 .905 

9 203.33 271.471 .566 .905 

10 203.50 266.810 .587 .905 

11 203.43 270.461 .501 .906 

12 203.50 271.086 .548 .906 

13 203.67 271.126 .484 .906 

14 203.70 263.597 .663 .904 

15 203.43 268.944 .530 .906 

16 203.23 278.944 .355 .908 

17 203.43 277.564 .324 .908 

18 203.40 272.386 .399 .907 

19 203.47 273.430 .369 .907 

20 203.60 273.352 .389 .907 

21 203.57 274.254 .405 .907 

22 203.47 274.809 .294 .909 

23 203.30 279.597 .211 .909 

24 203.40 269.766 .604 .905 
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25 203.53 269.292 .575 .905 

26 203.37 282.654 .074 .911 

27 203.30 276.079 .355 .908 

28 203.60 269.145 .513 .906 

29 203.37 272.309 .481 .906 

30 203.53 273.913 .490 .906 

31 203.60 271.007 .601 .905 

32 203.53 274.257 .440 .907 

33 203.13 285.913 -.043 .911 

34 203.50 274.879 .422 .907 

35 202.80 285.614 -.029 .911 

36 203.23 283.013 .082 .910 

37 203.43 274.530 .502 .906 

38 203.50 273.914 .464 .906 

39 203.57 273.220 .475 .906 

40 203.23 282.047 .089 .911 

41 203.17 278.006 .305 .908 

42 203.20 284.993 -.009 .911 

43 203.23 290.392 -.233 .913 

44 202.97 277.757 .402 .907 

45 203.77 274.806 .489 .906 

46 203.27 273.651 .414 .907 

47 203.13 274.878 .432 .907 

48 203.17 278.833 .293 .908 

49 203.50 269.017 .595 .905 

50 203.57 271.702 .477 .906 

51 203.13 278.257 .285 .908 

52 203.07 286.823 -.080 .912 

53 203.17 273.592 .411 .907 
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Reliability Coefficients 

N of Case   = 30 

N of Items  = 53 

Alpha   = .909 
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ชือ-นามสกุล : นางสาวสุภชัรี  รักนาว ี

วนั เดอืน ปี เกดิ : วนัที 25 มิถุนายน 2530 
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   ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
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   อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
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